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O presente trabalho foi elaborado sob a coordenação do escritório Mattos Filho, como 
parte do esforço de disseminação de conhecimento do Laboratório de Inovação Finan-
ceira (“LAB”), no âmbito do subgrupo dedicado à discussão sobre Água, Saneamento e 
Resíduos (“Subgrupo de Saneamento”) do GT de Finanças Verdes. 

Diante da recente atualização do marco normativo do saneamento básico, o artigo se 
propõe a apresentar um resumo das principais normas que regem as operações do 
setor, destacando, também, o potencial do mercado de capitais e das finanças susten-
táveis em alocar recursos para desenvolvimento de projetos no setor.     

Conceitualmente, o termo “saneamento básico” compreende o conjunto de serviços 
públicos, infraestruturas e instalações operacionais necessárias para o abastecimento 
de água potável, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana, o manejo de resíduos 
sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.1 Trata-se, por certo, de um 
conjunto de serviços cuja disponibilização e adequada prestação são cruciais para a 
saúde pública e o desenvolvimento urbano no país.
 
A despeito dessa relevância, porém, o saneamento ainda apresenta grandes desafios e 
gargalos a serem endereçados para o fortalecimento da infraestrutura brasileira.

Segundo dados do estudo ABCON-KPMG, apenas 84% da população brasileira tem 
acesso ao abastecimento de água, percentual que cai para 52% quando se trata de 
cobertura dos serviços de esgotamento sanitário. Muito embora os piores índices 
de atendimento estejam localizados nas regiões Norte e Nordeste, o país, como um 
todo, está distante da meta de universalização prevista para o ano de 2033: para che-
gar lá, estima-se que seriam necessários investimentos na ordem de R$ 753 bilhões.2 

1 Lei Federal 11.445/2007, art. 3º, I.
2 Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (ABCON) e KPMG. Quanto cus-
ta universalizar o saneamento no Brasil? junho/2020. Disponível em: https://home.kpmg/br/pt/home/insights/2020/06/
quanto-custa-universalizar-o-saneamento-no-brasil.html. Acesso em: maio de 2021.

| 1. INTRODUÇÃO 

| 2. CONTEXTO REGULATÓRIO DO 
SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL

https://home.kpmg/br/pt/home/insights/2020/06/quanto-custa-universalizar-o-saneamento-no-brasil.html
https://home.kpmg/br/pt/home/insights/2020/06/quanto-custa-universalizar-o-saneamento-no-brasil.html
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Sob o ponto de vista constitucional, o Poder Público, na figura da União, é responsável 
pela instituição de diretrizes aplicáveis ao desenvolvimento do saneamento básico 
no país.3 Já o efetivo provimento desses serviços é, via de regra, de competência dos 
Municípios.4

 
A despeito da titularidade local, e assim como ocorre com outros serviços públicos, 
o ordenamento jurídico autoriza os Municípios a delegarem a terceiros a prestação, 
organização, regulação e fiscalização desses serviços.
 
Na prática, a delegação, pelos Municípios, da prestação dos serviços a terceiros é a 
regra no Brasil. De fato, os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Sanea-
mento (“SNIS”) referentes ao ano de 2019 indicam que 70% dos municípios brasileiros 
são atendidos por companhias estaduais de saneamento, enquanto os serviços muni-
cipais são responsáveis pelo atendimento de 26% das localidades. Uma pequena, mas 
relevante parcela dos Municípios restantes é atendida por empresas privadas (7%).5,6

Em geral, a prestação dos serviços por companhias estaduais de saneamento ocorre 
por meio dos chamados contratos de programa. Em sua essência, esses instrumentos 
são semelhantes aos contratos de concessão de serviços públicos e, inclusive, obede-
cem à legislação pertinente a esta modalidade contratual no que for aplicável, espe-
cialmente para a definição do valor das tarifas. Por outro lado, também há diferenças 
centrais entre as duas modalidades contratuais, como, por exemplo, a dispensa de 
licitação para celebração dos contratos de programa.

Esse modelo de prestação de serviços, apesar de ser hoje predominante, dificilmente 
será capaz de atender ao elevado volume de investimentos necessário para atingir a 
meta prevista de universalização dos serviços. A prestação dos serviços diretamente 
pelo Poder Público tampouco parece factível, principalmente em razão das crescentes 
restrições à alocação de recursos públicos. A complementaridade pelo investimento 
privado surge, portanto, como alternativa para o desenvolvimento do setor e supera-
ção dos seus gargalos.

3 Constituição Federal de 1988, art. 21, XX.
4 No passado, houve debate quanto a titularidade dos serviços pertencer aos Estados ou aos Municípios, em razão de a 
Constituição Federal de 1988 prever que o provimento dos serviços é uma competência “comum” da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. O entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal que, com fundamento no art. 23, IX e art. 
25, §3º, ambos da Constituição Federal, entende que a titularidade do serviço de saneamento é do Município, inclusive nos 
casos em que o Município pertence a uma região metropolitana. Com a aprovação da Lei 14.026/2021, ficou firmado que os 
titulares dos serviços públicos serão (i) os Municípios ou o Distrito Federal, em caso de interesse local; e (ii) o Estado junto 
a Municípios que formem aglomerações urbanas, regiões metropolitanas ou microrregiões, em caso de interesse comum.
5 Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto e Sindicato Nacional das Con-
cessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (ABCON – SINDCON). Panorama da Participação Privada no 
Saneamento no Brasil 2021, julho/2021. Disponível em: https://abconsindcon.com.br/panorama. Acesso em: março de 2022.
6 A análise da ABCON considera a existência de municípios que possuem mais de um operador, incluindo formas indiretas 
de prestação de serviços pelas empresas privadas (PPPs, subdelegações e locações de ativos). Sendo assim, o somatário 
dos percentuais da análise considera um percentual superior a 100%.

https://abconsindcon.com.br/panorama
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Os investimentos privados em saneamento básico ganharam espaço no debate da 
participação privada na infraestrutura em 2020, com a aprovação da Lei Federal 14.026, 
que atualizou a Lei Federal 11.445/2007 – o marco normativo do saneamento básico - 
e incorporou alterações relevantes nos mecanismos e na regulação da prestação de 
serviços, além de ter estipulado metas ambiciosas para sua universalização até 2033 
(“Novo Marco Legal do Saneamento”).

Uma das principais alterações trazidas pela Lei Federal 14.026/2020 é a mudança das 
competências da Agência Nacional de Águas, que passará a se chamar Agência Na-
cional de Águas e Saneamento Básico (“ANA”) e centralizará a responsabilidade pela 
regulação do setor. Nesta nova estrutura, a ANA formulará as normas de referência 
que orientarão a atuação das empresas prestadoras e das agências reguladoras locais, 
inclusive em termos de estipulação de padrões de qualidade e eficiência para a pres-
tação dos serviços.7 

A reestruturação da ANA certamente será um desafio, cujo sucesso dependerá, em 
grande medida, da mobilização de pessoal técnico especializado e capaz de equilibrar 
os diversos interesses dos atores do setor em prol de uma regulação técnica, eficien-
te e coordenada. A expectativa sobre a sua atuação é alta, já que o sucesso da uni-
formização da regulamentação tende a resultar em ganhos relevantes em segurança 
jurídica.

Merece destaque, ainda, o esforço em estimular a prestação regionalizada dos servi-
ços e a criação de estruturas de governança interfederativas, incluindo regiões me-
tropolitanas. É digno de nota, por exemplo, que a adesão dos municípios a estas 
estruturas, quando existentes, será condição para obter recursos públicos federais e 
financiamentos com recursos da União.

O fomento à prestação regionalizada visa a garantir a universalidade dos serviços por 
meio do ganho de escala e redução da fragmentação do setor. Esse mecanismo permi-
te, por exemplo, que municípios com diferentes características socioeconômicas sejam 
agrupados em um único bloco, de modo que localidades que, em princípio, poderiam 
não ser atrativas para investidores, sejam beneficiadas pelo interesse existente em 
municípios de maior porte. 

| 3.  A ATUALIZAÇÃO DO MARCO 
REGULATÓRIO E PERSPECTIVAS 
PARA O SETOR

.7 Até a data de publicação do presente artigo, a ANA havia aprovado duas normas de referência: a primeira norma foi 
aprovada em 14.06.2021 e dispõe sobre o regime, estrutura e parâmetros da cobrança pela prestação dos serviços públicos 
de manejo de resíduos sólidos; a segunda norma, aprovada em 03.11.2021, padroniza os aditivos aos contratos de abasteci-
mento de água, coleta e tratamento de esgoto.
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Outra novidade é a vedação à execução de novos contratos de programa, o que tende 
a ampliar as perspectivas para o investimento privado no setor. Nesse sentido, a de-
legação da prestação dos serviços ocorrerá, necessariamente, mediante celebração de 
contratos de concessão, precedidos do devido procedimento licitatório. Os contratos 
de programa atualmente vigentes, que respondem pela prestação dos serviços em 
mais de 70% dos municípios brasileiros, permanecerão em vigor até o seu vencimento, 
mas o fato é que, a longo prazo, essa modalidade será extinta, ampliando o espaço 
para a participação privada no setor.

A lei também criou regras para facilitar o licenciamento ambiental dos projetos de sa-
neamento, que terão prioridade de tramitação sobre os demais processos pendentes 
de avaliação no mesmo órgão ambiental. As autoridades ambientais deverão, ainda, 
estabelecer procedimentos simplificados para o licenciamento desses projetos, em 
função do porte, dos impactos ambientais esperados e da resiliência de sua área de 
implantação, buscando contribuir com a sua implementação.

Esse cenário de mudanças legislativas, impulsionado pelo sucesso de projetos recen-
tes (a concorrência para delegação dos serviços de água e esgoto dos municípios do 
Rio de Janeiro, por exemplo, arrecadou o total de R$ 22,7 bilhões em outorga8), tende a 
favorecer o apetite para investimentos privados no setor. No Anexo I ao presente artigo 
são apresentadas as principais normas em vigor que regulam ou interferem de alguma 
maneira no setor de Saneamento do país.

8 Planalto. Leilão dos serviços de água e esgoto da CEDAE atenderá 12 milhões de pessoas no estado do Rio. 2021. Dis-
ponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/abril/leilao-dos-servicos-de-agua-e-esgoto-da-
cedae-atendera-12-milhoes-de-pessoas-no-estado-do-rio. Acesso em: 29 nov. 2021.

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/abril/leilao-dos-servicos-de-agua-e-esgoto-da-cedae-atendera-12-milhoes-de-pessoas-no-estado-do-rio
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/abril/leilao-dos-servicos-de-agua-e-esgoto-da-cedae-atendera-12-milhoes-de-pessoas-no-estado-do-rio
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Por se tratar de um serviço público essencial, a prestação de serviços de saneamento 
básico recebe subsídios do Orçamento Geral da União (“OGU”) e de fundos de de-
senvolvimento regional, que podem aportar recursos não onerosos nos projetos. Em 
2020, segundo dados do SNIS, foram investidos R$1,2 bilhões (ou 8,7% do total) com 
recursos não onerosos, R$3,6 bilhões (27% do total) com recursos onerosos e R$8,6 
bilhões (ou 64% do total) com recursos próprios.9

Em complemento, enquanto serviço público, a prestação é remunerada por tarifas 
pagas pelo usuário do serviço público, que, na maioria dos casos, possui demanda 
estável e receitas pulverizadas, diferentemente de outros serviços essenciais.10 O fi-
nanciamento dos projetos do setor, historicamente, foi efetuado por bancos públicos, 
sobretudo pela Caixa Econômica Federal (“CEF”) e pelo Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (“BNDES”), que possuem linhas de crédito de longo prazo 
específicas para atendimento das necessidades de investimento do setor.11

A maioria dos empréstimos oferecidos pela CEF decorrem da política pública denomi-
nada “Saneamento Para Todos”12, formalmente instituída em 2005, com a operaciona-
lização de recursos provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).13

O financiamento do setor por recursos públicos, apesar de ter sido útil para o de-
senvolvimento do setor até o momento, não será suficiente para atender à crescente 
demanda por crédito de projetos de saneamento básico, principalmente com a meta 
de universalização estabelecida pelo Novo Marco Legal de Saneamento.13

Em regiões mais desenvolvidas, há maior facilidade de atração de capital. O cenário de 
suficiência tarifária, complementado pela disponibilidade de recursos não onerosos, 
fornece sustentabilidade econômico-financeira aos projetos para atrair investimentos. 
Sabe-se, porém, que essa não é a realidade da maioria das regiões brasileiras.

Por essas razões, a tendência é que os recursos públicos não onerosos não sejam su-
ficientes para satisfazer a integral gestão do custo de desenvolvimento e manutenção 
dos serviços no setor, sobretudo em um cenário de expansão de projetos. Aliado a 
isso, no contexto atual de redução dos gastos públicos, é fundamental que o setor de 
saneamento básico seja atendido por fontes alternativas de capital, seja para comple-
mentar as já existentes ou até, em alguns casos, substituí-las. 

| 4. CONTEXTO DE FINANCIAMENTO 
DO SETOR 

9 SNIS. Diagnóstico Temático Serviços de Água e Esgoto. Gestão Administrativa e Financeira 2020. Publicado março de 2022.
10 PIMENTEL, Letícia B. e MITERHOF, Marcelo T. O financiamento dos serviços de água e esgoto: análise do passado recente 
(2016-2019) e desafios da diversificação de fontes para chegar à universalização., p. 4. Disponível em: https://web.bndes.gov.
br/bib/jspui/bitstream/1408/20821/1/PR_Saneamento_215279_P_BD.pdf. Acesso em junho de 2021.
11 PIMENTEL, Letícia B. e MITERHOF, Marcelo T. Op cit.
12 Programa instituído pela Caixa Econômica Federal com a finalidade de melhorar as condições de saúde e a qualidade de 
vida da população urbana. Para tanto, disponibiliza financiamento para empreendimentos do setor público ou privado que 
tenham esse mesmo objetivo. Com recursos do FGTS e da contrapartida do solicitante, o Saneamento para Todos promove 
ações de saneamento básico integradas com outras políticas setoriais (https://www.caixa.gov.br/poder-publico/infraestru-
tura-saneamento-mobilidade/meio-ambiente-saneamento/saneamento-para-todos/Paginas/default.aspx).
13 Resolução nº 476, de 31 de maio de 2005 do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
14 SANTONI, Lauseani. Saneamento básico e desigualdades: o financiamento federal da política pública (2003-2009). Brasília, 
2010, p. 21. Disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/7847/1/2010_LauseaniSantoni.pdf. Acesso em junho 
de 2021.

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/20821/1/PR_Saneamento_215279_P_BD.pdf
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/20821/1/PR_Saneamento_215279_P_BD.pdf
https://www.caixa.gov.br/poder-publico/infraestrutura-saneamento-mobilidade/meio-ambiente-saneamento/saneamento-para-todos/Paginas/default.aspx
https://www.caixa.gov.br/poder-publico/infraestrutura-saneamento-mobilidade/meio-ambiente-saneamento/saneamento-para-todos/Paginas/default.aspx
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/7847/1/2010_LauseaniSantoni.pdf. Acesso em junho de 2021
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/7847/1/2010_LauseaniSantoni.pdf. Acesso em junho de 2021
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Os mais diversos produtos encontrados no mercado de capitais vêm tomando espa-
ço nos investimentos de projetos do setor, tanto via aporte de capital privado, como 
via ofertas públicas de dívida. A possibilidade de integrar e modular os interesses do 
investidor aos interesses do prestador de serviços, bem como a facilidade de acesso 
a recursos por empresas públicas e de economia mista, as quais encontram diversos 
entraves para a obtenção de crédito tradicional, são alguns dos atrativos que podem 
ser citados para financiamento de projetos do setor via mercado de capitais.

Em se tratando de investimentos via ações, há, basicamente, três modelos de acesso das 
empresas do setor no mercado de capitais: (i) realização de IPO (Inicial Public Offering) 
por empresa estatal e venda de participação minoritária; (ii) estruturação de empresa es-
tatal na forma de Corporation (controle pulverizado); e (iii) realização de IPO por empre-
sa privada. Atualmente, as empresas brasileiras do setor de saneamento listadas na B3 
(“Brasil, Bolsa, Balcão – B3”) são a SABESP, a COPASA, a SANEPAR, a AEGEA Saneamento e 
Participações S.A., a Águas de Teresina Saneamento SPE S.A., a Águas Guariroba S.A., a AM-
BIPAR Participações e Empreendimentos S.A., a BRK Ambiental Participações S.A., a CASAN, 
a CEDAE, a Cia. Riograndense de Saneamento, a CAGECE, a Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais, a SANEATINS, a Iguá Saneamento S.A., a Saneamento de Goiás S.A., a 
Sanesalto Saneamento S.A., a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A.15

Da mesma forma, o financiamento estruturado surge, também, como uma opção satisfa-
tória para atender a demanda de capital para o setor. Tal modalidade, conforme o próprio 
nome já sugere, pode, em grande medida, se moldar aos interesses do consumidor, do 
prestador de serviços e do investidor, no que diz respeito a prazos, taxas e garantias das 
dívidas, dentre outras condições que podem ser negociadas entre o investidor e o toma-
dor dos recursos. Os principais títulos de dívida que podem ser emitidos pelo setor de 
saneamento são as debêntures comuns e as debêntures de infraestrutura, sendo possí-
vel, também, a estruturação de fundos de investimento em direitos creditórios (“FIDCs”).

As debêntures de infraestrutura, em especial, trazem uma atratividade adicional. Ins-
tituídas pela Lei nº 12.431/2011, com a finalidade de fomentar a alocação de recursos 
para projetos que sejam considerados como prioritários para o desenvolvimento da 
infraestrutura do país, tal valor mobiliário confere alíquota de 0% de imposto de renda 
sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas físicas. O benefício fiscal 
gerado ao investidor do papel, acaba reduzindo o custo financeiro final dos tomadores 
frente a outras modalidades tradicionais de empréstimo no mercado financeiro.

As emissões de debêntures incentivadas bateram o recorde de captação em 2021, 
alcançando o valor de R$47,2 bilhões e um prazo médio de 12,5 anos. O setor de 
saneamento e mobilidade urbana concentrou 5% desse valor, ou aproximadamente 
R$2,3 bilhões.16

| 5. FINANCIAMENTO DO SETOR POR 
MEIO DO MERCADO DE CAPITAIS 

15 http://dados.cvm.gov.br/dados/CIA_ABERTA/CAD/DADOS/cad_cia_aberta.csv. 
16 https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2022/janeiro/debentures-incentivadas-batem-recorde-em-
-2021-com-a-captacao-de-r-47-2-bilhoes

http://dados.cvm.gov.br/dados/CIA_ABERTA/CAD/DADOS/cad_cia_aberta.csv
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2022/janeiro/debentures-incentivadas-batem-recorde-em-2021-com-a-captacao-de-r-47-2-bilhoes
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2022/janeiro/debentures-incentivadas-batem-recorde-em-2021-com-a-captacao-de-r-47-2-bilhoes


FINANCIAMENTO DO SANEAMENTO BÁSICO VIA MERCADO DE CAPITAIS: 
DESENVOLVIMENTO, PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES 12

No setor de saneamento básico, a escolha dos projetos considerados como prioritários 
e, portanto, passíveis de captar recursos através de debêntures de infraestrutura é reali-
zada pelo MDR, o qual verifica o cumprimento dos requisitos exigidos em lei pelo pres-
tador de serviços e seu projeto e emite portaria autorizando a emissão das debêntures 
de infraestrutura. Atualmente, no setor de saneamento básico, o MDR possui 40 projetos 
prioritários em 14 estados, número que cresce exponencialmente a cada ano.17  

17 Ministério do Desenvolvimento Regional. Carteira de Projetos de Desenvolvimento Regional para o Setor Privado (2021-
2022). Disponível em: https://www.gov.br/mdr/pt-br/carteira-de-projetos/carteira_pprojetos_mdr.pdf. Acesso em dezembro 
de 2021.
18 Os títulos “temáticos” são títulos de dívida com as mesmas características de um título de dívida comum, com a única 
particularidade de que os recursos captados pela emissão devem ser destinados, exclusivamente, ao financiamento de 
projetos e empreendimentos que gerem benefícios de mitigação e resiliência às mudanças climáticas ou impactos am-
bientais positivos, para o casos dos títulos “verdes”, ou benefícios sociais, para os casos dos títulos “sociais”, ou, no caso de 
contemplar as duas categorias simultaneamente, os títulos “sustentáveis”.
19 Sitawi. Agenda e Conteúdo: Banco de Dados. Disponível em < https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vRDp-
7Z82Qovj9VuupGGQGSiBi66hQPdRL5ucb6kZ80HyjtQtVjjtf7Qekh99_DVs2FRG-8ADHE05ASP/pubhtml>. Acesso em junho de 2021.

Para além das possibilidades de atração de investimentos ao setor de saneamento já 
apresentadas, é necessário, ainda, dar destaque ao potencial do setor em relação à 
promoção de impactos ambientais e sociais positivos. Potencial, que pode não apenas 
ser revertido em resultados positivos para a sociedade, mas também ser utilizado 
como atração de capital de investidores de impacto, que gradualmente vêm ganhando 
espaço no mundo de investimento institucional. 

A sustentabilidade do setor é inerente às suas atividades principais, que garantem 
saúde e qualidade de vida à população, como por exemplo, destinação e manejo de 
resíduos sólidos, tratamento de água e esgoto, abastecimento de água potável, dentre 
outras. Por essa razão, grande parte dos projetos do setor de saneamento, bem como 
as próprias empresas prestadoras desses serviços, podem atrair o interesse de investi-
dores sensíveis às pautas de sustentabilidade e investimentos de impacto, o que pode 
ser de grande ajuda à universalização do atendimento à população brasileira.

Nesse aspecto, o setor possui um ótimo potencial para atrair capital por meio de 
títulos “rotulados”, seja na forma de um título “verde”, “social” ou “sustentável”.18 Até 
janeiro de 2022, o setor havia emitido quatro debêntures de infraestrutura “verdes”19, 
que obtiveram parecer de segunda opinião da Sitawi. Essa característica amplia, in-
clusive, a possibilidade de enquadramento de projetos do setor de saneamento como 
prioritários nos termos do Decreto nº 8.874/2016, conforme alterado pelo Decreto nº 
10.387/2020, tendo este último contado com a contribuição do LAB para sua redação.

Destaca-se, entre os emissores, a Iguá Saneamento, que, em julho de 2020, estruturou 
duas emissões de debêntures de infraestrutura “verdes”, com valor agregado de R$ 680 
milhões, e que vem buscando ser protagonista do setor em termos de finanças sus-
tentáveis. Para compartilhar brevemente a experiência da companhia e as expectativas 
para o setor nos próximos anos, convidamos o diretor de finanças corporativas e RI da 
Iguá S.A., o sr. João Luiz Guillaumon Lopes, que abordou desafios e oportunidades do 
setor na entrevista a seguir. 

| 6. SETOR COM POTENCIAL DE ALA-
VANCAR      AS    EMISSÕES “TEMÁTICAS”

https://www.gov.br/mdr/pt-br/carteira-de-projetos/carteira_pprojetos_mdr.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vRDp7Z82Qovj9VuupGGQGSiBi66hQPdRL5ucb6kZ80HyjtQtVjjtf7Qekh99_DVs2FRG-8ADHE05ASP/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vRDp7Z82Qovj9VuupGGQGSiBi66hQPdRL5ucb6kZ80HyjtQtVjjtf7Qekh99_DVs2FRG-8ADHE05ASP/pubhtml
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(a) Qual a visão da empresa sobre o setor de saneamento básico no Brasil?

Resposta João Luiz: “Quando a Iguá nasceu, em 2017, os investidores já tinham uma 
visão otimista sobre o futuro do saneamento no país, mesmo com a carência de regu-
lação. Hoje, com os avanços previstos pelo Novo Marco do Saneamento, esse otimismo 
só tende a aumentar. Os projetos foram acelerados e há um pipeline de leilões robusto 
pela frente. A nova legislação tem algumas vertentes relevantes que servirão como 
base para os próximos acontecimentos: além de estabelecer metas de universalização 
de água e esgoto, que é o principal, a regionalização e o decreto de capacidade eco-
nômica são avanços importantes. Além disso, a agenda regulatória a ser liderada pela 
Agência Nacional de Águas (ANA) virá para dar ainda mais segurança jurídica às com-
panhias. Por tudo isso acreditamos que iremos ver o ciclo virtuoso que o saneamento 
traz para as cidades e a vida das pessoas: além da multiplicação dos investimentos fei-
tos pelas concessionárias em termos de saúde, geração de emprego e renda, e efeitos 
positivos ao meio ambiente, quando um serviço é licitado, os municípios são capazes 
de usar os recursos provenientes de licitações para investir em outras camadas e ser-
viços necessários à melhoria de vida de todos.”

(b) Poderia nos passar um breve histórico da atuação da Iguá no setor? Quantos pro-
jetos vocês estão operando ou investindo?

Resposta João Luiz: “Nascemos com o propósito de ser a melhor empresa de sane-
amento para o Brasil. Em quatro anos, já colhemos frutos de uma gestão focada no 
cliente, com investimentos em inovação, iniciativas socioambientais e capacitação de 
nossos colaboradores.

O novo marco do saneamento completou um ano em julho de 2021, concretizando 
uma de suas principais premissas, que é permitir o investimento em infraestrutura. 
Um exemplo de que o país está no caminho certo foi o êxito do leilão da Cedae, em 
abril de 2021, o maior da América Latina no setor. Paralelamente, a Iguá chegou ao seu 

| 7. ENTREVISTA: JOÃO LUIZ GUILLAUMON 
LOPES - IGUÁ SANEAMENTO

JOÃO LUIZ GUILLAUMON LOPES
DIRETOR DE FINANÇAS CORPORATIVAS E RI DA IGUÁ S.A.

Responsável pelas áreas de Finanças Estruturadas, 
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de 2019. Antes disso trabalhou por 14 anos no mercado 
financeiro, na área de tesouraria de bancos. Formado 
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quarto ano de vida como vencedora do bloco 2 deste leilão histórico e expandiu seus 
negócios para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde atualmente estamos 
em fase de operação assistida. Nos preparamos muito para esse momento. Com essa 
conquista, passamos a estar presentes em 40 municípios de seis estados brasileiros – 
Alagoas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Paraná – por meio de 
19 operações que beneficiam cerca de 7,2 milhões de pessoas.”

(c) Como saneamento básico e sustentabilidade estão ligados? Qual é o papel da Iguá 
nesse contexto?

Resposta João Luiz: “A sustentabilidade é algo intrínseco quando falamos de sane-
amento, já que este tem impactos positivos comprovados sobre a vida das comuni-
dades. O serviço de qualidade representa dignidade para o cidadão e cumpre papel 
fundamental no combate à desigualdade. O acesso à coleta de esgoto e água tratada 
reduz riscos de doenças e tem efeitos sobre o desenvolvimento educacional e a renda 
da população.

No entanto, entendemos que é necessário dar um passo além, e a sustentabilidade é 
um dos principais pilares da Iguá, que tem um plano estratégico bastante consolidado 
nesse sentido, transversal e que congrega programas e projetos orientados para a en-
trega de resultados. O plano SERR, como é chamado, é constituído por quatro pilares 
que orientam as ações em todas as unidades operacionais da Iguá: Segurança hídrica, 
Eficiência na produção e distribuição de água, Responsabilidade na coleta e tratamen-
to de esgoto, e Respeito às pessoas.  Para cada um dos pilares temos metas claras e 
objetivas. Além disso, em 2020 a Iguá aderiu à Rede Brasil do Pacto Global, e este ano 
assumiu o compromisso público de diminuir as emissões de CO2, avançando na cons-
trução do plano Carbono Neutro, que irá nortear ações para descarbonização total do 
negócio até 2030. São ações concretas que demonstram o compromisso da empresa.

Isso se aplica também à área financeira e de relações com investidores. Fomos a pri-
meira empresa do setor a emitir debêntures de infraestrutura sustentáveis (green e 
social) e também passamos a integrar a Green Bond Transparency Plataform (GBTP), 
plataforma do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que permite a inves-
tidores e à sociedade acompanhar os principais dados e indicadores de desempenho 
de projetos financiados por títulos verdes na América Latina e no Caribe. Por fim, 
publicamos nosso relatório anual, que acompanha as demonstrações financeiras, no 
formato de Relatório Integrado e seguindo os padrões do Global Reporting Initiative 
(‘GRI’), uma iniciativa para dar maior transparência a todos os investidores e demais 
stakeholders sobre os aspectos de sustentabilidade e como se integram aos negócios 
da companhia.”

(d) Em termos de financiamento, como a Iguá geralmente capta recursos para os seus 
projetos?

Resposta João Luiz: “Para cada projeto fazemos uma análise bastante compreensiva 
das alternativas, para determinar a melhor forma de financiamento dos investimen-
tos. O saneamento básico é um setor de capital intensivo, e os projetos exigem um 
investimento relevante nos primeiros anos. Como ocorre na maioria dos projetos do 
setor, em geral a Iguá financia seus projetos com um ‘mix’ entre equity e dívida. Há 
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alguns anos, o BNDES e a Caixa eram os principais e únicos financiadores dos projetos, 
e até hoje parte relevante dos financiamentos existentes é com estes bancos, mas 
a participação do mercado de capitais vem crescendo. A nossa primeira emissão de 
debêntures ocorreu em 2018, em nível corporativo, e em 2020 realizamos as primeiras 
emissões de debêntures incentivadas, para financiar projetos de investimento com 
prazos e volumes mais relevantes – sendo muito bem recebidas pelo mercado, e desde 
então vimos um interesse crescente no setor. 

Além disso, à medida que o tamanho dos projetos aumenta, é natural que as empresas 
do setor busquem mais alternativas. Por exemplo, ainda há uma participação tímida 
do mercado financeiro internacional, porém entendemos que a captação através da 
emissão de bonds, crédito via órgãos multilaterais, dentre outras estruturas mais so-
fisticadas, irão se desenvolver com a maior maturidade do setor. Este é um tema para 
o qual estamos atentos.”

Quais são os benefícios para captações de recursos via mercado de capitais?

Resposta João Luiz: “A participação do mercado de capitais é fundamental e vem cres-
cendo em importância, tanto pelo volume de recursos que será demandado pelo setor 
quanto pela característica dos projetos. São estimados R$753 bilhões de investimen-
tos necessários para atingirmos a universalização de atendimento até 2033, e não é 
factível chegar perto deste volume sem a participação do capital privado. Além disso, 
alguns dos projetos mais recentes são modelados com um pagamento de outorga 
relevante. Ainda que isto retorne para a sociedade ao possibilitar novos investimen-
tos pelo poder concedente, em geral esta parcela não é integralmente financiada por 
bancos públicos ou organizações multilaterais, que em geral têm mais facilidade em 
financiar o CAPEX. Nestes casos a participação do mercado de capitais pode ser fun-
damental para a viabilidade dos projetos.

Por fim, vale notar que os agentes do mercado e capitais são muito dinâmicos e ao 
mesmo tempo é um mercado bastante regulado, o que faz com que estas operações 
tragam mais agilidade e transparência para o setor.”

(e) Vocês já emitiram títulos “verdes”. Poderia nos contar como foi essa experiência?

Resposta João Luiz: “A visão integrada de sustentabilidade da Iguá permeia também a 
área financeira, e uma das formas de integrar o ESG para as finanças ocorre por meio 
dos green bonds. As nossas duas emissões de 2020 foram enquadradas como Sustai-
nable (Green e Social), através de uma Second Party Opinion (SPO). Iniciamos o proces-
so de enquadramento em paralelo com a própria estruturação da emissão e passamos 
por um processo de verificação bastante sério, que contou com muito engajamento 
de diversas áreas da companhia. O que ajudou muito no processo foi o fato de termos 
uma área de sustentabilidade estruturada, com todo o material e informações organi-
zados, facilitando muito a comprovação dos impactos positivos dos investimentos que 
seriam realizados.”
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(f) Quais foram os custos adicionais que vocês tiveram com a estruturação de um 
título “verde”? Os custos adicionais foram onerosos para a oferta? A estruturação foi 
mais demorada do que a estruturação de uma oferta não rotulada?

Resposta João Luiz: “O custo desse processo não é alto e de forma alguma inviabiliza 
a operação, mas é fundamental que haja um bom planejamento prévio, com enten-
dimento das atividades e um cronograma detalhado, para evitar qualquer impacto 
no cronograma da oferta.  Já um processo de certificação, caso a companhia opte por 
esse caminho, é um pouco mais complexo visto que não é tão comum para operações 
locais, porém também me parece que é questão de tempo até o mercado caminhar 
nesta direção.”

(g) Quais foram os benefícios percebidos com a emissão de título “verde”? Tiveram 
algum benefício financeiro ou reputacional?

Resposta João Luiz: “O impacto é tão maior quanto maior a maturidade do mercado 
para esse tema. No mercado internacional há uma relação direta, com taxas mais bai-
xas e menores custos para emissões ESG. No Brasil, na prática, ainda não se observa 
diferença relevante no custo de emissão, hoje, para operações locais. Os investidores 
demonstram interesse, porém não a ponto de gerar um aumento expressivo da de-
manda, pois não há massa crítica de investidores que investem apenas em títulos 
verdes. Nesse sentido, realizar tais emissões pode trazer um ganho muito mais reputa-
cional, no sentido de demonstração do posicionamento e imagem da companhia. No 
entanto, com o desenvolvimento do mercado, certamente os benefícios financeiros 
diretos ficarão mais nítidos.

Vale mencionar que há um ganho mais sutil, também: passar por todo o processo de 
certificação ou second opinion é um grande aprendizado, os feedbacks de um terceiro 
independente acabam aprimorando os processos internos da companhia e contri-
buindo muito para o desenvolvimento de uma estratégia de sustentabilidade mais 
completa. Colocar-se na situação de ‘avaliado’ é importante.”

(h) Quais as perspectivas do setor de saneamento para os próximos anos? Seria pos-
sível atrelar essa perspectiva à sustentabilidade? 

Resposta João Luiz: “Certamente. O novo marco do saneamento completou um ano 
em julho de 2021, concretizando uma de suas principais premissas, que é permitir o 
investimento em infraestrutura. Um exemplo de que o país está no caminho certo foi 
o êxito do leilão da Cedae, em abril, o maior da América Latina no setor. A perspectiva 
é de grande crescimento, com novos projetos cada vez mais bem formatados. Do lado 
financeiro, a tendência é que haja mais emissões no mercado de capitais, com aumen-
to da relevância do setor entre os diversos financiamentos de infraestrutura. Com os 
novos projetos, tanto os da Iguá como os de outras empresas do setor, possivelmente 
haverá a necessidade de novas emissões, sendo que parte relevante deve ser de emis-
sões verdes ou sustentáveis. A Iguá, nesse sentido, é uma protagonista e pretendemos 
continuar trilhando novos caminhos para que todo o setor possa evoluir: a expectativa 
é que o setor se consolide com uma visão ESG muito marcante e já estamos caminhan-
do na direção certa para isso.”
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Diante da atualização do marco regulatório do saneamento básico, percebe-se que 
oportunidades não faltam para que os agentes envolvidos no setor de saneamento 
do Brasil obtenham investimentos e atinjam as metas de universalização dos serviços 
previstas para 2033. Por outro lado, não se pode ignorar que o desafio é grande, dado 
o tamanho do déficit em algumas regiões do país somado aos diversos problemas 
observados no setor e explicitados neste artigo, os quais o novo regime jurídico visa 
a corrigir.

Para que o montante de recursos necessário à universalização da prestação de servi-
ços de saneamento no Brasil seja obtido, será essencial criar estratégias de investi-
mento diversificadas e adequadas às peculiaridades do setor, sendo que, como visto, 
o acesso a recursos via mercado de capitais será fundamental nesse cenário.

Tanto via equity, com a abertura das companhias e investimentos através de fundos de 
investimentos em participações, por exemplo, como via ofertas de dívida, há muito o 
que se explorar e grande ânimo do mercado para esse desenvolvimento. As debêntu-
res incentivadas são ainda mais recomendadas na medida em que possuem incentivo 
fiscal e são, por essa razão, extremamente atrativas aos investidores.

Por fim, o potencial existente com relação a projetos e companhias de impacto so-
cioambiental no setor de saneamento é muito relevante e deve ser cada vez mais ex-
plorado nos próximos anos. As empresas do setor, sejam elas públicas, de economia 
mista ou privadas, devem utilizar esse fluxo de investimentos ao seu favor, o que trará 
enormes benefícios à sociedade brasileira e ao meio-ambiente.

Para que tudo isso seja possível, os agentes do mercado precisam oferecer propostas 
criativas e adequadas a essa demanda, a fim de contribuir com a atração de investido-
res e com a efetiva implementação das metas de desenvolvimento do setor no Brasil. 
Nesse contexto, vale destacar, por fim, o papel fundamental do LAB em promover de-
bates, eventos e publicações, envolvendo agentes de diversos setores e especializa-
ções, que podem aproximar agendas e encontrar soluções que destravem os gargalos 
financeiros do setor e incentivem o uso de instrumentos de finanças sustentáveis.

| 8. CONCLUSÃO
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| ANEXO I - ARCABOUÇO NORMATIVO 
DO SETOR DE SANEAMENTO BRASI-
LEIRO.

Dispositivo Objetivo Entidade Emitente Comentários

Nível constitucional

Constituição Federal: 
Art. 21, inciso XX;
Art. 23, inciso IX;
Art. 200, inciso IV.

Define as competências da 
União, dos Estados e Municí-
pios na promoção de políti-
cas públicas e ações de sane-
amento básico.

União, Estados 
e Municípios

 N/A.

Leis e decretos

Lei nº 11.445/2007 
(Lei do Saneamento 
Básico), regulamen-
tada pelo Decreto 
7.217/2010

Orienta a execução de pro-
gramas de incentivo à exe-
cução de projetos na área de 
saneamento básico.

União  N/A.

Lei nº 14.026/2020
(Atualiza o Marco Le-
gal do Saneamento 
Básico)

Aumenta a participação da 
iniciativa privada na pres-
tação de serviços de sanea-
mento, incentiva a regionali-
zação e a universalização dos 
serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sani-
tário até 2033, define a Agên-
cia Nacional de Águas (ANA) 
como órgão regulador do 
setor e facilita o processo de 
licenciamento ambiental de 
projetos de saneamento.

União, Estados 
e Municípios

A Lei nº 14.026/2020 
foi sancionada em 
15.07.2020, após o Pro-
jeto de Lei nº 4.162/2019 
ter sido aprovado      
pelo Senado Federal em 
24.06.2020.

Lei nº 11.107/2005, 
regulamentada pelo 
Decreto nº 6.017/2007

Estabelece e regulamenta a 
contratação de consórcios 
públicos para prestação de 
serviços públicos.

União, Estados 
e Municípios

 N/A.

Lei nº 12.431/11, re-
gulamentada pelo 
Decreto nº 8.874/16 e 
Portaria nº 1.917/19

Regulamenta os requisitos e 
os procedimentos para apro-
vação e acompanhamento 
de projetos de investimento 
considerados como prioritá-
rios na área de infraestrutura 
para o setor de saneamento 
básico.

União, Estados 
e Municípios

  N/A.
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Lei nº 9.984/2000 
(Criação da ANA)

Cria a Agência Nacional de 
Águas (ANA), a qual é atual-
mente responsável pela edi-
ção de normas de referência 
do setor.

União Conforme alteração in-
troduzida pela Lei nº 
14.026/2020 (Novo Mar-
co Legal), o cumprimen-
to das normas de refe-
rência nacionais da ANA 
é condição prévia para o 
acesso aos recursos pú-
blicos federais ou para 
contratação de financia-
mentos com recursos da 
União, bem como recur-
sos geridos/operados 
por órgãos e entidades 
da Administração Públi-
ca Federal.

Decreto Federal 
nº 10.387/2020

Dispõe sobre o incentivo ao 
financiamento de projetos 
de infraestrutura com bene-
fícios ambientais e sociais, 
estabelecendo incentivos a 
financiamentos de projetos 
dos sistemas de abasteci-
mento de água, esgotamento 
sanitário, manejo de águas 
pluviais e drenagem urbana 
e manejo de resíduos sólidos 
urbanos e altera o Decreto nº 
8.874/2016. 

União   N/A.

Decreto Federal 
nº 10.430/2020

Dispõe sobre o Comitê Inter-
ministerial de Saneamento 
Básico, instituído pelo art. 
53-A da Lei nº 11.445/2007, 
o qual é competente para 
acompanhar o processo de 
articulação e as medidas 
que visem à destinação dos 
recursos para o saneamento 
básico, no âmbito do Poder 
Executivo Federal.

União   N/A.

Decreto Federal 
nº 10.710/2021

Regulamenta o art. 10-B da 
Lei Federal nº 11.445/2007 
para estabelecer a metodo-
logia para comprovação da 
capacidade econômico-fi-
nanceira dos prestadores de 
serviços de abastecimento 
de água potável ou de esgo-
tamento sanitário.

União, Estados 
e Municípios

  N/A.
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Decreto Federal 
nº 10.773/2021

Dispõe sobre a organização 
do Ministério do Desenvolvi-
mento Regional, definindo os 
estabelecimentos internos 
competentes pelas questões 
relacionadas a financiamen-
tos em saneamento.

Ministério do 
Desenvolvimento 

Regional

  N/A.

Nível infralegal - Outros atos normativos

Resolução CMN 
nº 4.589/17

Define limite de exposição e 
limite global anual de      cré-
dito aos órgãos e entidades 
do setor público, a      serem 
observados pelas institui-
ções financeiras e      demais 
instituições autorizadas a 
funcionar pelo      Banco Cen-
tral do Brasil

Banco Central do 
Brasil

Estrutura de capital: De 
acordo com relatório 
preparado pelo BNDES18, 
as principais compa-
nhias de saneamento 
possuem uma estrutura 
de capital que inviabili-
za a tomada de recursos 
no montante necessário 
às reais necessidades 
de investimentos.

Capacidade de endi-
vidamento: De acordo 
com relatório preparado 
pelo BNDES, o setor pos-
sui um elevado grau de 
endividamento e baixa 
margem para oferecer 
garantias para novos 
contratos.

Contingenciamento ao 
Setor Público: De acordo 
com relatório preparado 
pelo BNDES, os atuais 
critérios utilizados para 
o contingenciamento 
tratam da mesma for-
ma o projeto autossus-
tentável e aquele que 
necessita de aporte de 
recursos orçamentários.

18 PIMENTEL, Letícia B. e MITERHOF, Marcelo T. Op. cit.
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Portaria nº 693/2018 
- Ministério das Cida-
des

Dispõe sobre a avaliação de 
resultados pós-intervenção 
em empreendimentos reali-
zados por meio de programas 
sob gestão do Ministério das 
Cidades, incluindo empreen-
dimentos executados pela 
Secretaria Nacional de Sane-
amento Ambiental.

Ministério do 
Desenvolvimento 

Regional (após ex-
tinção do Ministério 

das Cidades)

  N/A.

Resolução 
nº 965/2020 - Conse-
lho Curador do FGTS

Dispõe sobre as diretrizes 
para propostas orçamentá-
rias e aplicação de recursos 
do FGTS e estabelece a des-
tinação de investimentos 
em Saneamento Básico para 
o atendimento de Estados, 
Distrito Federal e municípios; 
consórcios públicos; conces-
sionárias; empresas privadas 
e indústrias que implemen-
tam sistemas de uso eficien-
te de água. 

Conselho Curador
 do FGTS

  N/A.

Portaria Interministe-
rial nº 07/2020
 - Ministério do De-
senvolvimento Regio-
nal

Dispõe sobre as diretrizes 
para as atividades de avalia-
ção dos impactos econômi-
cos e sociais decorrentes da 
aplicação dos recursos dos 
Fundos Constitucionais de 
Financiamento e do conjunto 
mínimo de informações que 
devem constar do relatório 
circunstanciado dos Bancos 
Administradores desses Fun-
dos, de que tratam §§6º e 7º 
do art. 20 da Lei nº 7.827, de 
27 de setembro de 1989. 

Ministério do 
Desenvolvimento 

Regional 

  N/A.

Resolução CC/FGTS 
nº 476/2005

Instituiu o Programa "Sanea-
mento para Todos", que visa 
promover investimentos em 
saneamento, integrados e 
articulados com outras polí-
ticas setoriais, atuando com 
base em sistemas operados 
por prestadores públicos, por 
meio de ações e empreendi-
mentos destinados à univer-
salização e à melhoria dos 
serviços públicos de sanea-
mento básico.

Conselho Curador 
do FGTS/ Ministério 
do Desenvolvimento 
Regional (após ex-

tinção do Ministério 
das Cidades)

  N/A.
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Instrução Normativa 
nº 39/2012 - Ministé-
rio das Cidades, con-
forme alterada pelas 
Instruções Normati-
vas nº 37/2018 e nº 
19/2020

Regulamenta os procedimen-
tos e as disposições relativos 
às operações de crédito no 
âmbito do Programa "Sanea-
mento Para Todos" - Mutuá-
rio Públicos.

Conselho Curador 
do FGTS/ Ministério 
do Desenvolvimento 
Regional (após ex-

tinção do Ministério 
das Cidades)

  N/A.

Instrução Normativa 
nº 43/2012 - Ministé-
rio das Cidades, con-
forme alterada pelas 
Instruções Normati-
vas nº 15/2020 e nº 
18/2020

Regulamenta os procedimen-
tos e as disposições relativos 
às operações de crédito no 
âmbito do Programa Sane-
amento para Todos - Mutu-
ários Privados e Mutuários 
Sociedades de Propósito Es-
pecífico.

Conselho Curador 
do FGTS/ Ministério 
do Desenvolvimento 
Regional (após ex-

tinção do Ministério 
das Cidades)

  N/A.

Portaria nº 772/2014 – 
Ministério das Cidades

Estabelece os requisitos e 
procedimentos para aprova-
ção dos projetos de infraes-
trutura no setor de sanea-
mento básico para adesão ao 
Regime Especial de Incenti-
vos para o Desenvolvimento 
da Infraestrutura (REIDI)

Ministério do 
Desenvolvimento 

Regional (após a ex-
tinção do Ministério 

das Cidades)

  N/A.

Resolução ANA nº 79 
de 14/06/2021 – Nor-
ma de Referência ANA 
nº 01

Regulamenta o regime, a es-
trutura e os parâmetros para 
cobrança pela prestação dos 
serviços públicos de manejo 
de resíduos sólidos

Agência Nacional de 
Águas e Saneamen-

to Básico (ANA)

  N/A.

Resolução ANA nº 106 
de 04/11/2021 – Nor-
ma de Referência ANA 
nº 02

Dispõe sobre a padronização 
dos aditivos aos contratos 
de programa e de concessão 
para prestação de serviços 
de abastecimento de água 
potável e esgotamento sani-
tário para incorporação das 
metas previstas no art. 11-B 
da Lei Federal nº 11.445/2007

Agência Nacional 
de Águas e Sanea-
mento Básico (ANA)

  N/A.


