RELATÓRIO
EXECUTIVO
SANEAMENTO
No último dia 14/11/2018, a operadora privada de
saneamento Aegea publicou os resultados para o 3º
trimestre de 2018. A empresa apresentou aumento de
19,4% na receita líquida. Em comparação com o mesmo
trimestre de 2017, houve uma redução de 2,6% no
Ebitda e 10,2 pontos percentuais na margem Ebitda, por
conta da inclusão no balanço da operação dos serviços
em Manaus (AM). (Pág. 2).

Margem Ebitda da Iguá cresce para 45,7%
A operadora privada de saneamento Iguá publicou no
último dia 14/11/2018 os resultados para o terceiro
trimestre de 2018. A empresa aumentou em 3,0% a
receita de saneamento e serviços, que atingiu R$ 107,4
milhões, devido à elevação no volume faturado e no
número de economias, além da redução da
inadimplência e das perdas de água. No mesmo
período, os custos relacionados aos serviços de
saneamento cresceram 71,3%, para R$ 55,8 milhões.
A geração de caixa da empresa, medida pelo Ebitda,
cresceu 28,5%, chegando a R$ 68 milhões. No período,
a margem Ebitda avançou oito pontos percentuais, para
45,7%. (Pág. 3).

MP do saneamento perde vigência
A Medida Provisória 844/2018 (MP do Saneamento) não
chegou a ser votada na Câmara dos Deputados até seu
prazo máximo de vigência, em 19/11/2018. Com isso, a
medida perdeu sua validade. O Relatório Executivo
Saneamento da GO Associados já havia adiantado em

3,5 cm

Resultado da Aegea é impactado pelo balanço
da Manaus Ambiental

21 de novembro de 2018
sua última edição que este era o cenário mais provável,
tendo em vista a dificuldade de votação na Câmara.

(Pág. 3).
Rio De Janeiro recebe a Rio Water Week
Entre os dias 26 e 28 de novembro, a cidade do Rio de
Janeiro receberá a Rio Water Week, evento que tem
como objetivo discutir a água em sua concepção mais
ampla, abordando desafios, políticas públicas e
soluções e tecnologias existentes no Brasil e em todo o
mundo, com foco no Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável 6, reunindo profissionais e empresas de
todo mundo, além da comunidade acadêmica,
especialistas e organizações internacionais. (Pág. 4).

Parceria com Low Carbon Business Action
pode aumentar geração de energia em aterros
A Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de
Resíduos (Abetre) anunciou um acordo com a iniciativa
europeia Low Carbon Business Action, que atua para
promover soluções que auxiliem os negócios na
transição para uma economia de baixo carbono.
Segundo entrevista da líder da iniciativa no Brasil,
Mercedes Blázquez, ao portal Terra, pretende-se investir
300 milhões de euros, que gerarão 1.300 empregos e
terão como consequência a redução de emissões de
gases de efeito estufa em 18,5 milhões de toneladas de
CO² equivalente por ano. (Pág. 4).

Agenda Bianual da Água (Pág. 5)
Links de interesse (Pág. 6))
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RESULTADO DA AEGEA NO TERCEIRO TRIMESTRE É IMPACTADO PELO
BALANÇO DA MANAUS AMBIENTAL
Luciana Nazar1
•

No último dia 14/11/2018, a operadora privada de saneamento Aegea publicou os resultados para o
3º trimestre de 2018. Os principais destaques foram:
•

Crescimento de 19,4% ou R$ 74,7 milhões na receita líquida em relação ao 3T17, atingindo R$
459,1 milhões;

•

Início da consolidação dos resultados da Manaus Ambiental, responsável pelo aumento de
35,4% das economias ativas de água e em 12,0% das economias ativas de esgoto e,
consequentemente, pelos volumes faturados, que compensaram os efeitos da redução da
receita nas concessionárias existentes;

•

Reajustes tarifários aplicados no período;

•

Os custos e despesas aumentaram em 47,2%, ou R$ 80,2 milhões, em comparação com o
mesmo período do ano anterior. Os principais fatores que contribuíram para esse aumento
foram: a consolidação dos resultados da Manaus Ambiental e de Águas de Teresina, que foi a
principal responsável pelo aumento nos custos;

•

O índice de perdas consolidado da Aegea atingiu 47,2%, um aumento de 10,1 pontos
percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, impactado também pelo início
das operações da Manaus Ambiental;

•

Aumento da dívida líquida de R$1,1 bilhão decorrente, em parte, da aquisição da Manaus
Ambiental, de parte do pagamento da outorga de Águas de Teresina e investimentos nos
sistemas de água e esgoto das demais concessionárias;

•

O Ebitda consolidado acumulado em 12 meses foi de R$ 716,5 milhões, aumento de 20,8%,
considerando a consolidação da Manaus Ambiental a partir do mês de junho de 2018. Já a
Margem Ebitda passou de 55,8% para 45,6%;

•

A alavancagem da companhia medida pelo índice dívida líquida/Ebitda ficou em 3,89 vezes.
Quadro 1 – Aegea: indicadores financeiros (R$ milhões)
3 tri/2018

3 tri/2017

Var.

Receita Líquida

459

384

19,4%

Custos operacionais

249

169

47,2%

Resultado Financeiro

-75

-72

3,7%

Lucro líquido

55

59

- 8,6%

Ebitda

209

214

-2,6%

45,6%

55,8%

Margem Ebitda

-10.2 p.p.

Fonte: Aegea

1

Especialista em finanças corporativas pela Fundação Getúlio Vargas. Consultora da GO Associados.
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MARGEM EBITDA DA IGUÁ CRESCE PARA 45,7%
•

A operadora privada de saneamento Iguá publicou no último dia 14/11/2018 os resultados para o
terceiro trimestre de 2018. A empresa apresentou um aumento de 3,0% na receita de saneamento e
serviços, que atingiu R$ 107,4 milhões, devido ao maior volume faturado e economias, além da
redução da inadimplência e das perdas de água. No mesmo período, os custos relacionados aos
serviços de saneamento cresceram 71,3%, para R$ 55,8 milhões.

•

O resultado financeiro da empresa foi negativo em R$ 27,6 milhões, um aumento de 27,3%, em parte
pela retomada do pagamento de juros em operações que foram renegociadas no âmbito da
reestruturação da companhia, que ocorreu em 2017.

•

Com isso, a companhia apresentou um lucro líquido de R$ 11,4 milhões, redução de R$ 63,7% em
relação ao mesmo período do ano de 2017. Essa redução se deu em grande parte pelo aumento de
274% nos custos de construção da empresa.

•

A geração de caixa da empresa, medida pelo Ebitda, cresceu 28,5%, chegando a R$ 68 milhões. No
período, a margem Ebitda avançou oito pontos percentuais, para 45,7%
Quadro 2 – Iguá: indicadores financeiros (R$ milhões)
3 tri/2018

3 tri/2017

Receita Líquida

107

104

3,0%

Custos operacionais

56

32

71,3%

Resultado Financeiro

-28

-22

27,5%

Lucro líquido

11

31

-63,7%

Ebitda

68

53

28,5%

Margem Ebitda

45,7%

37,7%

Var.

8,0 p.p.

Fonte: Iguá
•

O índice de endividamento da companhia foi reduzido de 4,6 vezes em 2017, para 4,2 vezes no último
trimestre. Esse endividamento ainda não considera o aporte de capital de R$ 400 milhões recebido
pela empresa em agosto.

MP DO SANEAMENTO PERDE VIGÊNCIA
•

A Medida Provisória 844/2018 (MP do Saneamento) não chegou a ser votada na Câmara dos
Deputados até seu prazo máximo de vigência, em 19/11/2018. Com isso, a medida perdeu sua
validade. Este relatório já havia adiantado em sua última edição que este era o cenário mais provável,
tendo em vista a dificuldade de votação na Câmara dos Deputados.

•

A medida sofreu resistência de entidades do setor, incluindo Aesbe, Abar e Assemae. No dia
07/11/2018, 24 governadores, entre atuais e eleitos, de 19 Estados assinaram uma carta organizada
pela Aesbe se posicionando contrários à aprovação da MP 844/2018, em especial ao Artigo 10-A, que
obriga municípios a realizar chamamentos públicos antes da assinatura de contratos de convênio com
empresas estaduais. Segundo os governadores que assinaram a carta aberta, o artigo pode
desestruturar o setor e acabar com o subsídio cruzado entre municípios, prejudicando as cidades
menores e mais pobres.
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•

Após a perda de vigência, a MP não pode ser reeditada na mesma legislatura. Seria possível para o
atual governo encaminhar um projeto de lei para votação no Congresso, mas o mais provável é que
as discussões acerca do marco regulatório do setor ocorram na próxima legislatura.

RIO DE JANEIRO RECEBE A RIO WATER WEEK
•

Entre os dias 26 e 28 de novembro, a cidade do Rio de Janeiro receberá a Rio Water Week, evento
que tem como objetivo de discutir a água em sua concepção mais ampla, abordando desafios, políticas
públicas e soluções e tecnologias existentes no Brasil e em todo o mundo, com foco no Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável 6, reunindo profissionais e empresas de todo mundo, além da
comunidade acadêmica, especialistas e organizações internacionais.

•

O evento foi idealizado por Carlos Alberto Rosito, vice-presidente da Abes e conselheiro da GO
Associados. Ele contará com 65 seções, divididas em nove tópicos:

•

•

Água, esgoto e saúde para todos até 2030!

•

Governança e planejamento

•

Gerenciamento eficiente

•

Formação e treinamento

•

Financiamento

•

Monitoramento

•

Regulação

•

Comunicação

•

Mudanças climáticas e inovação

O sócio da GO Associados participará do painel “Enfrentar perdas de água e colaborar com segurança
hídrica” no dia 26/11 às 14h.

PARCERIA COM LOW CARBON BUSINESS ACTION PODE AUMENTAR
GERAÇÃO DE ENERGIA EM ATERROS
•

A Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos (Abetre) anunciou um acordo com a
iniciativa europeia Low Carbon Business Action, que atua para promover soluções que auxiliem os
negócios na transição para uma economia de baixo carbono.

•

O acordo com operadores brasileiros de aterros sanitários deve acelerar a adoção de tecnologias de
origem europeia para a geração de energia utilizando-se o biogás produzido pela decomposição de
matéria orgânica em aterros sanitários.

•

Segundo entrevista da líder da iniciativa no Brasil, Mercedes Blázquez, ao portal Terra, pretende-se
investir 300 milhões de euros, que gerarão 1.300 empregos e terão como consequência a redução de
emissões de gases de efeito estufa em 18,5 milhões de toneladas de CO² equivalente por ano.

4

AGENDA BIANUAL DA ÁGUA

AGENDA BIANUAL DA ÁGUA

Próximos Eventos

Eventos Futuros
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LINKS DE INTERESSE

LINKS DE INTERESSE
•
•
•
•
•
•
•

https://oglobo.globo.com/economia/infraestrutura/novo-presidente-tera-de-definir-regras-dosaneamento-ainda-antes-da-posse-23183175
http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/06845A887BE4EDCD8325832B007B2900/$File/Sabesp%20%20Comunicado%20Art%20%2012%20-%20Lazard%20%2819%2010%202018%29.pdf
http://site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/investidoresarquivos/comunicadoaomercado19102018trofeutransparencia.pdf
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-perde-r-3-bilhoes-ao-ano-por-nao-reciclarresiduos,70002559053
https://www.valor.com.br/empresas/5944881/engeform-fecha-acordos-com-sabesp-e-cresce-emsaneamento
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIDADES/564761-COMISSAO-QUE-ANALISARA-MP-DOSANEAMENTO-REUNE-SE-PARA-ELEGER-PRESIDENTE-TEXTO-PERDE-A-VALIDADE-EM-NOVEMBRO.html
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2018/08/09/hildo-rocha-e-ministro-das-cidades-discutem-projetosde-casas-populares-residuos-solidos-e-saneamento-basico/
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PARCERIAS E CONCESSÕES

PARCERIAS E CONCESSÕES EM SANEAMENTO
Modalidade
Concessão
Comum
Concessão
Comum
Concessão
Comum
Concessão
Comum
PPP

UF
SP

Município
Ubatuba

Objeto
Água e esgoto

Status
4. Suspenso

Acompanhamento
Fevereiro/2017 - Suspenso

SP

Mirandópolis

Água e esgoto

4. Suspenso

Fevereiro/2017 - Suspenso

RS

Erechim

Água e esgoto

4. Suspenso

Janeiro/2018 – Suspenso em 12/01/2018

PE

Petrolina

Águas e esgoto

ES

Cariacica e Viana

Esgoto

1. Estudos

PPP

ES

Esgoto

1. Estudos

A definir

SC

Guarapari e
Fundão
Itaiópolis

Água e esgoto

1. Estudos

BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES

RJ
AP
CE
AL
PA
PE
SE
AC

Cedae – RJ
Caesa – AM
Cagece – CE
Casal – AL
Cosanpa – PA
Compesa – PE
Deso – SE
Depasa – AC

A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir
A Definir

1. Estudos
1. Estudos
1. Estudos
1. Estudos
1. Estudos
1. Estudos
1. Estudos
1. Estudos

1. Estudos

Fevereiro/2018 – 3 empresas cadastradas
na PMI
Março/2017 – EBP realizou estudos para
PPP nas cidades do ES
Março/2017 – EBP realizou estudos para
PPP nas cidades do ES
Setembro/2017 – Aviso de PMI para
estudos de concessão de serviços de água
e esgoto. Propostas devem ser entregues
até 27/10/2016.
Companhias contratadas pelo BNDES
realizam estudos para a modelagem da
atuação privada junto às companhias
estaduais de saneamento.
Artigo 10-B da MP 844/18 permite a
manutenção dos contratos de programa
após alienação das ações das companhias.
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RELATÓRIO EXECUTIVO SANEAMENTO DA GO ASSOCIADOS
A GO Associados adota as melhores práticas e conceitos provenientes de diferentes áreas do conhecimento para
propor soluções e parcerias para instituições público e privadas, mediante abordagem multidisciplinar.
Com periodicidade semanal, o Relatório Executivo traz notícias exclusivas e relevantes do setor, além dos
principais indicadores e uma agenda bianual com os eventos mais importantes.

EXPERIÊNCIA E EXCELÊNCIA NA ÁREA DE SANEAMENTO
Conselho Editorial

Gesner Oliveira
Ex-presidente da Sabesp
Economista

Marcio Saba Abud
Ex-diretor da Sabesp
Economista

Fernando Marcato
Ex-Secretário Executivo de Novos
Negócios da Sabesp. Advogado

Carlos Alberto Rosito
Vice-presidente da ABES
Engenheiro Civil

Editores

Pedro Scazufca
Ex-assessor da Presidência da Sabesp
Economista

Mauro Arbex
Editor do Relatório Executivo
Jornalista e Sócio da Letras &
Fatos

Artur Ferreira
Associado, especializado em
Saneamento e soluções ambientais.
Administrador de Empresas
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