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1. Tema, contexto e modelo de pesquisa predominante
No dia 15 de julho de 2020, a Presidência da República sancionou, com vetos, o Projeto de
Lei nº 4.162/2019, que institui o novo marco legal do saneamento básico . Dentre as principais
medidas no âmbito do novo marco legal do saneamento básico tem-se a adoção de metas de
universalização da prestação dos serviços de saneamento até 2033, observando o atendimento de:
(i) 99% da população com água potável; (ii) 90% da população com coleta e tratamento de esgoto.
Segundo dados do Ministério da Economia, estima-se que os investimentos para a universalização
da prestação dos serviços de saneamento serão de aproximadamente R$ 700 bilhões nos próximos
anos.
Com a necessidade de investimentos de tal grandeza a fim de cumprir com as novas metas
de universalização, as empresas concessionárias precisarão diversificar a sua fonte de
financiamento, seja por meio de equity ou dívida.
O objetivo da pesquisa é responder à questão central sobre como financiar um projeto de
concessão licitada no setor de saneamento básico. A resposta será construída com base na análise
dos desafios a serem enfrentados pelas empresas concessionárias e bancos financiadores para
estruturar uma operação de financiamento por meio de contratação de dívidas no setor de
saneamento básico, analisando as principais formas de contratação no setor, as possíveis garantias
a serem outorgadas no âmbito do financiamento e quais são os fatores relevantes para tomada de
decisão sobre a escolha da modalidade de financiamento de projeto no setor de saneamento. A
presente pesquisa não explorará a forma de financiamento por meio de equity .
2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso
O trabalho de pesquisa tem o objetivo de analisar a estrutura de financiamento no setor de
saneamento, demonstrando os desafios a serem enfrentados pelos financiadores e empresas
concessionárias nesse tipo de operação, apresentando soluções preventivas para eventuais riscos
futuros e avaliando os fatores relevantes para tomada de decisão sobre a escolha da modalidade de
financiamento a ser adotada pela empresa concessionária. O trabalho será estruturado de acordo
com os seguintes quesitos:

Contextualização fática
•

Por que o financiamento é importante no setor de saneamento básico? Quais fontes de
captação disponíveis e as condições usualmente praticadas?
Fonte: Bibliografia descrita abaixo, entrevistas com players do mercado, materiais
disponibilizados ao público por meio do site da ANBIMA ou Registro de Títulos e Documentos
e sites dos bancos públicos

•

Como as empresas concessionárias costumam financiar seus projetos?

Fonte: Bibliografia descrita abaixo, entrevistas com players do mercado e materiais
disponibilizados ao público por meio do site da ANBIMA ou Registro de Títulos e Documentos

Referencial teórico-normativo
•

•

Qual são as alternativas de estrutura jurídica para financiar um projeto de saneamento?
Fonte: Bibliografia descrita abaixo, Lei 12.431, Decreto nº 10.387, materiais disponibilizados
ao público por meio do site da ANBIMA ou Registro de Títulos e Documentos
Quais as inovações constantes do novo marco legal (Lei 14.026/2020), que podem impactar
a bancabilidade dos projetos?
Fonte: Entrevistas com players do mercado, a própria Lei 14.026/2020 e resoluções a serem
editadas pela Agência Nacional de Águas (se aplicável)

Abordagem analítica
•

•

•

•

Quais os principais desafios e pontos de atenção do lado do financiador? Como podem ser
enfrentados?
Fonte: Entrevistas com players do mercado e materiais disponibilizados ao público por meio
do site da ANBIMA ou Registro de Títulos e Documentos
Quais os principais desafios e pontos de atenção do lado da companhia? Como podem ser
enfrentados?
Fonte: Entrevistas com players do mercado e materiais disponibilizados ao público por meio
do site da ANBIMA ou Registro de Títulos e Documentos
Como devem ser estruturadas as garantias do financiamento?
Fonte: Bibliografia descrita abaixo, entrevistas com players do mercado e materiais
disponibilizados ao público por meio do site da ANBIMA ou Registro de Títulos e Documentos
Em que medida a Lei 14.026/2020 facilita ou dificulta o financiamento de projetos?
Fonte: Bibliografia descrita abaixo e entrevistas com players do mercado

Conclusão propositiva
•

Quais são os fatores relevantes para tomada de decisão sobre a escolha da modalidade de
financiamento de projeto de saneamento?
3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto

Segundo dados do Ministério da Economia, 100 milhões de pessoas não têm acesso a
serviços de esgotamento sanitário e 35 milhões não têm acesso a água limpa. O novo marco legal
de saneamento chegou como uma oportunidade de investimentos para os investidores nacionais e
estrangeiros e como um sopro de esperança para a população brasileira.

O novo marco legal de saneamento possui os seguintes pilares (a) regionalização,
possibilitando a formação de blocos de municípios; (b) regulamentação nacional pela Agência
Nacional de Águas; (c) abertura de mercado com o aumento da concorrência e participação da
iniciativa privada na prestação de serviços saneamento; (d) privatização das companhias estatais; e
(e) metas de universalização dos serviços.
Para cumprimento das metas de universalização dos serviços até 2033 será necessário um
investimento de aproximadamente 700 bilhões de reais. O Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social tem feito uma campanha forte nos últimos meses demonstrando que seu foco
nos próximos anos será a estruturação e financiamento do setor.
Em razão do vultuoso investimento que será necessário no setor, novos players se inserirão
no setor: bancos privados e companhias privadas. Os desafios para esses novos players, assim como
para os players existentes são inúmeros: (a) bancos privados ainda não possuem uma experiência
vasta no financiamento do setor de saneamento básico; (b) bancos e companhias ainda não sabem
as consequências da nova regulamentação nas suas atividades e o impacto nos seus financiamento ;
(c) novas companhias privadas ingressando no setor de saneamento precisarão desenvolver o seu
know-how no setor de saneamento, assim como entender a estrutura de financiamento mais
adequada para os seus projetos; (c) existem poucas concessionárias privadas no setor, dentre as
quais, a BRK Ambiental, Aegea Saneamento e Participações, Grupo Águas do Brasil, Iguá
Saneamento e GS Inima Brasil.
O presente trabalho será de enorme relevância para auxiliar na avaliação dos fatores
relevantes para tomada de decisão sobre a escolha da modalidade de financiamento a ser adotada
pela empresa concessionária, assim como os riscos a serem observados pelos bancos financiadores
e pela empresa concessionária.
4. Familiaridade do pesquisador com o objeto da pesquisa
Trabalho na prática de Infraestrutura, focada em Project Finance, do escritório Mattos Filho
Advogados há 7 (sete) anos, participando nas mais diversas e relevantes operações de
financiamento de projetos, principalmente, nos setores de óleo e gás, energia, logística e
saneamento. Além disso, faço parte dos Comitês de “Financiamento e Garantias” e “Recursos
Hídricos e Saneamento Básico” da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base –
ABDIB, tendo contato com grandes players do setor de saneamento.
Nos últimos anos, a demanda por financiamento de projetos no setor de logística e
saneamento cresceu substancialmente se comparada com a demanda contínua do setor de energia,
o que me deu grande oportunidade de participar de grandes operações no setor. Dentre as quais,
fui a advogada principal do IBD Invest no financiamento do projeto da BRK Ambiental localizado na
região metropolitana de Recife, o qual ganhou prêmios como Water Treatment Financing of the Year
pela Latin Finance e Water Deal of Year pela IJ Global Awards. No último mês, fui advogada da BRK
Ambiental no financiamento da primeira emissão de debêntures ASG da companhia.
Como advogada de Project Finance, a interação entre direito privado e direito público se faz
necessária e constante, já que assessoro financiadores e companhias na negociação de contratos

de financiamento privados que tem como destinação de recursos os projetos públicos. Como
principais garantias do financiamento, têm-se as receitas e ativos do projeto, conforme aplicável,
sendo o risco do financiador o próprio projeto. Desta forma, o entendimento sobre direito público é
fundamental para que um advogado de Project Finance possa elaborar um contrato de
financiamento endereçando todos os eventuais riscos que o financiador possa estar exposto, assim
como as peculiaridades do Projeto, que, no caso do setor de saneamento, são diversas.
Assim, entendo que a minha experiência profissional possibilitará que eu desenvolva um
trabalho com exposição de problemas práticos nos financiamentos do setor de saneamento, assim
como será um tema que terei mais fácil acesso aos players do mercado em razão do meu trabalho
– sejam eles bancos privados, públicos ou concessionárias.
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