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Para ler os artigos de seu interesse basta clicar sobre os títulos do índice  

Negócios 

 

Lucro da Copasa cresce 10,2% no primeiro 

trimestre 

 

No último dia 02/05/2018, a Copasa publicou o 

resultado do primeiro trimestre do ano de 2018. A 

receita líquida de água, esgoto e resíduos sólidos do 

trimestre totalizou R$ 1,03 bilhão, incremento de 5,0% 

em relação a 2017. Os custos da companhia 

aumentaram 6,9% no mesmo período. Com isso, o lucro 

da companhia chegou a R$ 164 milhões, 10% maior do 

que no mesmo período de 2017. (Pág. 2). 

 

Karla Bertocco Trindade assume presidência da 

Sabesp 

 

A Sabesp publicou no último dia 04/05/2018 fato 

relevante sobre a indicação de Karla Bertocco Trindade 

como nova diretora-presidente da companhia. Karla 

Bertocco sucederá Jerson Kelman, que ocupa a 

presidência da Sabesp desde o início de 2015. (Pág. 3). 

 

Sabesp negocia convênio em Mauá 

 

A Sabesp publicou no último dia 19/04/2018 

comunicado ao mercado informando que negocia com 

o município de Mauá (SP) para atender diretamente 

com distribuição de água quatro bairros são afetados 

por problemas de falta de água. (Pág. 3). 

 

Regulação 

 

Adasa aprova revisão tarifária de 2,99% no DF 

 

No último dia 30/04/2018, a Agência Reguladora das 

Águas (Adasa) publicou no Diário Oficial a autorização 

para um reajuste de 2,99% nas tarifas praticadas pela 

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito 

Federal (Caesb), válido a partir do dia 01/06/2018. (Pág. 

4). 

 

Selur defende atualização legal para 

saneamento 

 

No último dia 05/05/2018, o presidente do Sindicato 

Nacional das Empresas de Limpeza Urbana (Selur), 

Marcio Matheus, publicou no jornal O Estado de São 

Paulo um artigo defendendo a necessidade da 

atualização do marco regulatório para os serviços de 

saneamento básico. (Pág. 4). 

 

 

Agenda Bianual da Água (Pág. 10) 

Links de interesse (Pág. 11) 

Parcerias e Concessões (Pág. 12)
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 NEGÓCIOS 

 LUCRO DA COPASA CRESCE 10,2% NO PRIMEIRO TRIMESTRE 

Luciana Nazar1 

 

• No último dia 02/05/2018, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) publicou o 

resultado do primeiro trimestre do ano de 2018. A receita líquida de água, esgoto e resíduos sólidos 

do trimestre totalizou R$ 1,03 bilhão, contra R$ 980 milhões no primeiro trimestre de 2017, 

incremento de 5,0%. Esse aumento se deveu principalmente: (i) ao crescimento no número de 

economias de água (+1,6%) e de esgoto (+2,7%); (ii) reposicionamento tarifário médio de 8,69%, 

resultante da conclusão, com atraso, da revisão tarifária; e (iii) queda de 1,4% no volume medido de 

água e esgoto por economia, confirmando a tendência de redução no consumo por economia. 

• Os custos e despesas totalizaram, no trimestre, R$ 761,5 milhões, em comparação aos R$ 712,5 

milhões no mesmo período de 2017, aumento de 6,9%. Esse crescimento ocorreu principalmente 

devido aos gastos com pessoal que, no 1T18, apresentaram elevação de 9,2% em relação ao mesmo 

período de 2017. Tal fato decorreu do reajuste salarial e implantação, em dezembro de 2017, do novo 

Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS), além de elevação de 18,6% nas despesas relativas ao 

Plano de Saúde, e incremento de R$ 2,3 milhões nos gastos com horas extras. 

• As despesas com energia elétrica apresentaram queda de 12,4% no 1T18, comparativamente ao 1T17, 

em função da aplicação de bandeira verde nos três meses do ano e redução de 10,7% nas tarifas da 

Cemig. 

• A queda de 18,1% nas despesas financeiras no 1T18 comparado com o 1T17 reflete, principalmente, 

a redução dos juros sobre financiamentos em função das amortizações no período e da queda dos 

principais indicadores (CDI, IPCA, TR) da dívida da companhia. 

Quadro 1 – Copasa: indicadores financeiros  
T1 2018 T1 2017 Var. 

Receita operacional 1.028 979 5,00% 

Custos e despesas 761 712 6,90% 

Resultado financeiro -51 -51 0,10% 

EBITDA  401 397 0,80% 

Margem EBITDA  37,30% 37,10% - 

Lucro líquido 164 149 10,20% 

Dívida líquida 2.771 2.840 -2,45% 

Dívida/EBITDA 1,9x 1,8x -5,3% 

 

• O Conselho de Administração da companhia aprovou no dia 22/02/2018 a distribuição de dividendos 

no percentual correspondente a 50% do lucro líquido, no montante de R$280 milhões. 

 

• A Copasa publicou também seu plano plurianual de investimentos para o período entre 2018 e 2022, 

com uma expectativa de investimento de R$ 3,65 bilhões, dos quais R$ 3,45 bilhões nos municípios 

operados diretamente pela Copasa e R$ 200 milhões em municípios da subsidiária Copanor. 

                                                           
1 Especialista em finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Consultora da GO Associados 



 

3 
 

 NEGÓCIOS 

Quadro 2 – Copasa: plano plurianual de investimento (R$ milhões) 
Ano COPASA COPANOR 

2018 650 40 

2019 550 40 

2020 700 40 

2021 750 40 

2022 800 40 

TOTAL 3450 200 

 

 

KARLA BERTOCCO TRINDADE ASSUME PRESIDÊNCIA DA SABESP 

 

• A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) publicou no último dia 

04/05/2018 fato relevante acerca da indicação pelo governo do Estado de Karla Bertocco Trindade 

como nova diretora-presidente da companhia. Karla Bertocco sucederá Jerson Kelman, que ocupa a 

presidência da Sabesp desde o início de 2015. 

• Karla Bertocco é graduada em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e em Direito pela 

Pontifícia Universidade Católica de SP – PUC, com especialização em Direito Administrativo e Setores 

Regulados pela Escola de Direito da FGV. 

• Atuou na criação da Agência Reguladora de Saneamento em Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) 

e foi, posteriormente, nomeada como diretora de Relações Institucionais. Atuou, também, como 

diretora geral da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de 

São Paulo - Artesp. Atualmente, é subsecretária de Parcerias e Inovação da Secretaria de Governo do 

Estado de São Paulo. 

 

SABESP NEGOCIA CONVÊNIO EM MAUÁ 

 

• A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) publicou no último dia 

19/04/2018 comunicado ao mercado informando que negocia com o município de Mauá (SP) para 

atender diretamente com distribuição de água quatro bairros são afetados por problemas de falta de 

água. 

• A Sabesp informou ainda que, por orientação do governo do Estado de São Paulo, serão iniciadas 

tratativas formais para estabelecer negociações com o município. 
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 REGULAÇÃO 

ADASA APROVA REVISÃO TARIFÁRIA DE 2,99% NO DF 

 

• No último dia 30/04/2018, a Agência Reguladora das Águas (Adasa) publicou no Diário Oficial a 

autorização para um reajuste de 2,99% nas tarifas praticadas pela Companhia de Saneamento 

Ambiental do Distrito Federal (Caesb), válido a partir do dia 01/06/2018. 

• A recomposição tarifária autorizada incluiu duas partes: um reajuste ordinário de 0,93% devido à 

inflação e um reajuste extraordinário de 2,06%, devido aos gastos incorridos pela companhia no 

combate à crise hídrica e à redução de consumo no período de escassez. Esta segunda parcela do 

reajuste não deve ser incorporada permanentemente à tarifa. 

• No último dia 02/04/2018, o governo do Distrito Federal anunciou que questionaria na justiça a 

metodologia utilizada para o reajuste tarifário. O governador do DF, Rodrigo Rollemberg (PSB/DF), 

afirmou que o aumento tarifário seria injustificado após o esforço da população para economizar 

água. 

 

SELUR DEFENDE ATUALIZAÇÃO LEGAL PARA SANEAMENTO 

 

• No último dia 05/05/2018, o presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana 

(Selur), Marcio Matheus, publicou no jornal O Estado de São Paulo um artigo defendendo a 

necessidade da atualização do marco regulatório para os serviços de saneamento básico. 

• Marcio citou a falta de estrutura básica no Brasil, país que conta com apenas 679 aterros sanitários e 

mais de 3 mil lixões irregulares, além de 34 milhões de pessoas sem acesso a água potável em suas 

residências e cerca de metade da população sem acesso a coleta e tratamento de esgoto. 

• No artigo, foi defendida a necessidade da extinção dos subsídios cruzados no setor de saneamento, 

tanto entre municípios quanto entre os diversos serviços do setor. 

• Outro ponto defendido pelo presidente da Selur foi a necessidade da obrigatoriedade de 

chamamentos públicos em todos os municípios, o que levaria as companhias públicas e de economia 

mista a concorrem em processos licitatórios, acabando com a assinatura de contratos de programas. 

• Por fim, Marcio Matheus apontou a necessidade da garantia legal da sustentabilidade econômico-

financeira individual de cada um dos serviços de saneamento, distribuição de água, coleta e 

tratamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos e drenagem urbana. Marcio apontou a necessidade 

de receitas específicas e vinculantes para cada atividade. 
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 AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 

AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 

 

Próximos Eventos 

 
Eventos Futuros 
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 LINKS DE INTERESSE 

LINKS DE INTERESSE 

• “Relatório Trimestral”, Copasa, 02/05/2018 - http://www.copasa.com.br/ri/ 

• “Comunicado ao Mercado”, Sabesp, 19/04/2018 - 

http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=

T&par=com&db=&docidPai=F8C240A5E71426DF8325768C0051BFFF&docid=165A67C6E4A4C63B8

32582740083902D 

•  “Fato relevante”, Sabesp, 04/05/2018 - 

http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=

T&db=&docidPai=F8C240A5E71426DF8325768C0051BFFF&docid=22F7481D2A3632F88325828400

0AB669&par=rel 

• “Márcio França quer trocar o comando da Sabesp”, O Estado de São Paulo, 06/05/2018 - 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,marcio-franca-quer-trocar-o-comando-da-

sabesp,70002297411 

• “Conta de água vai subir 2,99% à partir de junho”, G1, 30/04/2018 - https://g1.globo.com/df/distrito-

federal/noticia/conta-de-agua-vai-subir-299-no-df-a-partir-de-junho.ghtml 

• “Governo do DF vai recorrer da alta de 2,99% na conta de água”, G1, 02/05/2018 - 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/governo-do-df-vai-recorrer-da-alta-de-299-na-

conta-de-agua.ghtml 

• “Compesa fará estudo para diminuir rodízio de água em Caruaru”, Destak, 02/05/2018 - 

http://www.destakjornal.com.br/cidades/detalhe/compesa-fara-estudo-para-diminuir-rodizio-de-

agua-em-caruaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.copasa.com.br/ri/
http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&par=com&db=&docidPai=F8C240A5E71426DF8325768C0051BFFF&docid=165A67C6E4A4C63B832582740083902D
http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&par=com&db=&docidPai=F8C240A5E71426DF8325768C0051BFFF&docid=165A67C6E4A4C63B832582740083902D
http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&par=com&db=&docidPai=F8C240A5E71426DF8325768C0051BFFF&docid=165A67C6E4A4C63B832582740083902D
http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&db=&docidPai=F8C240A5E71426DF8325768C0051BFFF&docid=22F7481D2A3632F883258284000AB669&par=rel
http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&db=&docidPai=F8C240A5E71426DF8325768C0051BFFF&docid=22F7481D2A3632F883258284000AB669&par=rel
http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&db=&docidPai=F8C240A5E71426DF8325768C0051BFFF&docid=22F7481D2A3632F883258284000AB669&par=rel
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,marcio-franca-quer-trocar-o-comando-da-sabesp,70002297411
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,marcio-franca-quer-trocar-o-comando-da-sabesp,70002297411
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/conta-de-agua-vai-subir-299-no-df-a-partir-de-junho.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/conta-de-agua-vai-subir-299-no-df-a-partir-de-junho.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/governo-do-df-vai-recorrer-da-alta-de-299-na-conta-de-agua.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/governo-do-df-vai-recorrer-da-alta-de-299-na-conta-de-agua.ghtml
http://www.destakjornal.com.br/cidades/detalhe/compesa-fara-estudo-para-diminuir-rodizio-de-agua-em-caruaru
http://www.destakjornal.com.br/cidades/detalhe/compesa-fara-estudo-para-diminuir-rodizio-de-agua-em-caruaru
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 PARCERIAS E CONCESSÕES 

PARCERIAS E CONCESSÕES EM SANEAMENTO 

Modalidade UF Município Objeto Status Acompanhamento 

Concessão 
Comum 

SP Ubatuba Água e esgoto 4. Suspenso Fevereiro/2017 - Suspenso 

Concessão 
Comum 

SP Mirandópolis Água e esgoto 4. Suspenso Fevereiro/2017 - Suspenso 

Concessão 
Comum 

RS Erechim Água e esgoto 4. Suspenso Janeiro/2018 – Suspenso em 12/01/2018 

Concessão 
Comum 

PR Palmeira Saneamento e 
Res. sólidos 

4. Suspenso Fevereiro/2016 – Suspenso 

Concessão 
Comum 

PA Marabá Água e esgoto 4. Suspenso Janeiro/2014 - Audiência Pública suspensa 

Concessão 
Comum 

SP Marília Água e esgoto 4. Suspenso Novembro/2016 – Processo suspenso pelo 
Tribunal e Justiça do Estado. 

Concessão 
Comum 

SC Caçador Água e esgoto 3. Licitação Agosto/2016 – Três empresas entregaram 
propostas e foram homologadas. 

Concessão 
Comum 

MG Montes 
Claros 

Água e esgoto 4. Suspenso Dezembro/2015 - Licitação suspensa pelo 
TCEMG (ausência de planejamento básico) 

Concessão 
Comum 

ES São Mateus Água e esgoto 4. Suspenso Junho/2016 – Licitação suspensa pela 
justiça, em fase de defesa. 

Concessão 
Comum 

SP Artur 
Nogueira 

Água e esgoto 4. Suspenso Junho/2016 – Suspenso 

Concessão 
Comum 

SC Bombinhas Água e esgoto 4. Suspenso Março/2016 – Suspenso 

Concessão MG Ubá Água e esgoto 3. Licitação Julho/2016 – Propostas entregues. 
Licitação suspensa sem habilitação dos 

licitantes. 

Concessão SP Serrana Água e Esgoto 3. Licitação Setembro/2016 – Republicação do edital 
após suspensão pelo TCE. Novo prazo para 

apresentar propostas: 07/11/2016 

Concessão 
Comum 

MT Porto Alegre 
do Norte 

Água e esgoto 3. Licitação Setembro/2015 - Determinado prazo para 
submissão de propostas 

Concessão 
Comum 

SP Conchal Água e esgoto 3. Licitação Março/2016 – Audiência pública realizada  

PPP BA Feira de 
Santana 

Água 2. Projeto Janeiro/2016 - Governador já anunciou que 
pretende fazer uma PPP para 

abastecimento de água na cidade 

Concessão 
Comum 

ES Lagarto Água e esgoto 2. Projeto Dezembro/2015 - Câmara aprovou o PL 
para concessão do Saneamento 

Concessão 
Comum 

BA Itabuna Água e esgoto 2. Projeto Junho/2016 – Prefeito apresentou o 
projeto na cidade 

PPP GO Goiás Esgoto 2. Projeto Fevereiro/2014 - Saneago anuncia PMI 
para projeto de esgoto em 10 municípios 

do Entorno do Distrito Federal 

Concessão 
Comum 

SP Mogi Mirim Água e Esgoto 2. Projeto Março/2016 – Audiência pública realizada 

Concessão 
Comum 

SC Corupá Água e esgoto 2. Projeto Fevereiro/2016 - Audiência pública 
realizada 

Concessão 
Comum 

PE Petrolina Águas e esgoto 1. Estudos Fevereiro/2018 – 3 empresas cadastradas 
na PMI 
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A definir SP Guarujá Água e esgoto 1. Estudos Junho/2017 – PMI publicado pela 
prefeitura 

PPP ES Cariacica e 
Viana 

Esgoto 1. Estudos Março/2017 – EBP realizou estudos para 
PPP nas cidades do ES 

PPP ES Guarapari e 
Fundão 

Esgoto 1. Estudos Março/2017 – EBP realizou estudos para 
PPP nas cidades do ES 

A definir SC Itaiópolis Água e esgoto 1. Estudos Setembro/2017 – Aviso de PMI para 
estudos de concessão de serviços de água 
e esgoto. Propostas devem ser entregues 

até 27/10/2016. 

PPP MG Caxambu Água e esgoto 1. Estudos Maio/2016 - Aviso de PMI 

PPP RJ Mangaratiba Esgoto 1. Estudos Julho/2016 – Prazo para PMI adiado para 
20/07/2016 

PPP RO Porto Velho Esgoto 1. Estudos Maio/2016 - Aviso de PMI; Prazo para 
inscrição: 30/05 

PPP PA Canaã de 
Carajás 

Água e esgoto 1. Estudos Junho/2015 - Edital de Procedimento de 
Manifestação de Interesse 

Concessão 
ou PPP 

RJ Rio de 
Janeiro 

Esgoto 1. Estudos Julho/2016 - Estruturadora Brasileira de 
projetos está avaliando dois projetos, 

incluindo 16 municípios na Baixada 
Fluminense e 6 municípios no Leste 

Fluminense 

Concessão 
Comum 

SC Navegantes Água e esgoto 1. Estudos Fevereiro/2015 – Prefeitura anuncia que 
realizará concessão de água e esgoto 

Concessão 
ou PPP 

RJ Natividade Esgoto 1. Estudos Agosto/2016 – Prefeitura anuncia PMI para 
estudo de viabilidade da concessão ou PPP 

para esgotamento sanitário. 

Concessão SP Iracemápolis Água e Esgoto 1. Estudos Junho/2016 – Prefeitura anunciou estudos 
para concessão dos serviços de água e 

esgoto. 
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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 

 

 

 

 

Pedro Scazufca 

Ex-assessor da Presidência da Sabesp 

Economista 
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Ex-presidente da Sabesp 

Economista 

 

Fernando Marcato 

Ex-Secretário Executivo de Novos 

Negócios da Sabesp. Advogado 

Carlos Alberto Rosito 

Vice-presidente da ABES 

Engenheiro Civil 

Álvaro José da Costa 

Ex-presidente da Casal 

Engenheiro Civil 

Marcio Saba Abud 

Ex-diretor da Sabesp 

Economista 

Artur Ferreira 

Associado especializado em Saneamento 

Administrador de Empresas 

Mauro Arbex 

Editor do Relatório Executivo 

Jornalista e Sócio da Letras & 

Fatos  

Editores 


