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NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, A SER CONVOLADA EM GARANTIA 
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AVISOS 

Este Material é destinado exclusivamente Debenturistas e foi elaborado exclusivamente para fins de 

auxiliar no âmbito da Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada em 26 de novembro de 2021. 

Cada Debenturista, por si, seus representantes e prepostos, ao receber este Material se obriga a 

manter sigilo e a não divulgar os termos e condições aqui descritos, nem quaisquer dados e 

informações a que tiverem acesso. Tais informações são ora apresentadas aos Debenturistas para que 

possam tomar decisão devidamente informada, devendo utilizá-las exclusivamente para tal fim. Caso 

qualquer Debenturista venha a ser exigido por lei ou ordem vinculante de autoridade governamental 

a divulgar qualquer informação confidencial, deverá (i) informar à Emissora e ao Agente Fiduciário, 

(ii) adotar todas as medidas possíveis para mitigar tal divulgação, e (iii) caso não seja possível, fazer tal 

divulgação na medida e extensão necessárias para cumprimento de tal exigência. 

Os termos iniciados em maiúsculas e não expressamente definidos neste Material terão os significados 

a eles atribuídos na Escritura.  
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1. ASPECTOS PRELIMINARES 

O presente Material tem por objetivo prestar esclarecimentos aos Debenturistas acerca da matéria a 

ser deliberada na Assembleia. 

A Companhia celebrou a Escritura em 10 de junho de 2021, considerada tal data como a “Data de 

Emissão”.  

O item (xvii) da Cláusula 7.1.2 da Escritura estabelece como “Evento de Vencimento Antecipado Não 

Automático” das Debêntures, a alteração do controle acionário direto ou indireto (conforme definição 

de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) da Emissora sem prévia autorização 

dos Debenturistas. 

Em 07 de outubro de 2021, a Conasa Infraestrutura S.A. (“CONASA”), acionista da Companhia, divulgou 

Fato Relevante, informando que seu acionista, o Infra Setorial Fundo de Investimento em Participações 

Multiestratégia, CNPJ 14.721.044/0001-15 ("Acionista" ou "FIP") e a CONASA firmaram um acordo de 

investimento ("Acordo de Investimento") com entidade controlada por GENERATE CAPITAL Inc. 

("GENERATE") que, entre outras disposições, prevê a entrada de um novo acionista indireto e o 

aumento de capital da Companhia.  

Concluída a operação, a GENERATE tornar-se-á cotista relevante do FIP por meio da emissão primária 

e de aquisição secundária de cotas e, por meio de acordo de cotistas, passará a ser um dos 

controladores do FIP e, portanto, da CONASA, por meio de controle compartilhado.  

A conclusão (e, por consequência, a efetividade) da transação está sujeita ao cumprimento de 

condições precedentes comuns nesse tipo de transações, dentre elas a anuência dos Debenturistas, 

ora pleiteada. 
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2. ASPECTOS DA CONASA 

Apresentamos abaixo, informações gerais da CONASA, conforme Formulário de Referência 

protocolado na Comissão de Valores Mobiliários,1 e informações disponíveis à investidores, as quais 

podem ser acessadas pelo website www.conasa.com/ri. 

3.1 Visão Geral 

A CONASA é plataforma diversificada para desenvolvimento de ativos de infraestrutura, com foco em 

concessões públicas e Parcerias Público Privadas (“PPPs”) de saneamento, iluminação pública e 

rodovias, além de outros serviços correlatos. Atualmente, as operações incluem o atendimento a 825 

mil pessoas em saneamento, a gestão de 283 mil pontos de iluminação e 1529 km de rodovias. Suas 

operações estão localizadas nas 5 regiões do Brasil, presentes nos estados do Paraná, Mato Grosso, 

Piauí, Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Pará.  

O principal foco está em concessões de médio porte, setor no qual se acredita ter acesso a margens e 

perspectivas de retorno atrativos.  

Por conta do enfoque, a CONASA pretende ocupar um espaço único no setor de infraestrutura 

brasileiro, visto que se posiciona entre as companhias de grande porte que atuam nos setores de 

saneamento, energia e rodovias, que focam em grandes projetos, e companhias de menor porte, que, 

assim a própria CONASA, focam em projetos de menor escala, mas não têm, na nossa visão, estrutura 

de gestão e engenharia estruturadas e acesso a financiamentos de qualidade.  

Além disso, a CONASA se posiciona com uma estratégia de diversificação entre setores de 

infraestrutura, com maior foco em saneamento, mas com possibilidade de ingressar em outros 

setores, estratégia usualmente não utilizada por empresas em nossos segmentos de negócio, as quais 

tendem a ser focadas em um único segmento. Em seu entender, isso faz com que, atualmente, a 

CONASA seja uma das únicas companhias com grande flexibilidade estratégica, atuando de forma 

competitiva em leilões regionais. 

Desde o início das concessões em 2004 que originaram a CONASA, fundada em 2007, a Companhia 

vem ampliando suas concessões e investimentos. 

 

 
1 Esclarece-se que o Formulário de Referência foi protocolado para fins de requisição do registro da 
Companhia como “categoria A”, no âmbito da CVM. O processo ainda se encontra em andamento, de 
forma que as informações nele constantes não implicam em qualquer anuência por parte da CVM. 

http://www.conasa.com/ri
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3.2 Presença Geográfica 

Presente nas 5 regiões do Brasil: 

 

3.3 Descrição Dos Ativos  

• Águas de Itapema (100% de participação): concessionária de abastecimento de água e 

tratamento de esgoto do município de Itapema/SC. Operação iniciada em 2004 com prazo 

de encerramento da concessão previsto para 2044. A concessão atende mais de 67 mil 

habitantes de população fixa e relevante população flutuante pela característica de 

balneário. 

• Sanesalto (100% de participação): concessionária de tratamento de esgoto do município de 

Salto/SP. Operação iniciada em 2007, com prazo de encerramento da concessão previsto 

para 2032. A concessão atende mais de 119 mil habitantes. 

• Sanema (33,3% de participação via ASB, atingindo 66,7% com a operação a ser realizada 

com a Zetta – contribuição de ativos): SPE detentora de contrato de locação de ativos, 

incluindo rede de coleta e estação de tratamento de esgoto em construção em Maceió/AL 

com contrato com a CASAL. O início da operação está contratualmente previsto para 



 

 
 07/021 

 

setembro de 2021, com prazo de locação de 30 anos. Estima-se que concessão beneficiará 

mais de 123 mil habitantes.   

• Águas de Meriti (44% de participação, por meio da Sanesul): concessionária de tratamento 

de esgoto do município de São João de Meriti/RJ em estado pré-operacional. Com início da 

operação previsto para 2023, a concessão atenderá mais de 473 mil habitantes. Em 29 de 

dezembro de 2020, o Governo do Estado do Rio de Janeiro publicou Edital de concorrência 

Internacional nº 001/2020, cujo objeto consiste na Concessão Regionalizada dos Serviços 

Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário para concessão da região 

metropolitana do Rio de Janeiro. Tal Edital confirma a validade do Contrato de Concessão da 

Águas de Meriti, conforme seu Anexo XV, e possibilitará, conforme expectativa da 

Administração, a retomada da concessão. Em 30 de abril de 2021, o Consórcio Aegea liderado 

pela Aegea Saneamento e Participações S.A., sócia da Águas de Meriti com 51%, sagrou-se 

vencedor das ofertas apresentadas para os blocos 1 e 4 (este último bloco compreende a 

distribuição de água do município de São João do Meriti), conforme licitação realizada à B3 

(“Leilão da Cedae”). 

• Conasa Sanetrat (100% de participação): empresa de tratamento de efluentes industriais, 

que atua no distrito industrial de Salto/SP, em operação desde 2008, com prazo 

indeterminado de duração. 

• Urbeluz (50% de participação): empresa especializada na gestão de iluminação pública, 

prestando serviços de eficiência energética, expansão e melhoria da rede de iluminação 

pública, cadastramento de rede e iluminação artística. A Urbeluz opera principalmente na 

gestão de iluminação pública e eficiência energética, atuando com acionista em sociedades 

de propósito específico, concessionárias de PPPs. 

• Alegrete (Urbeluz detém 90% de participação): concessionária da PPP de iluminação pública 

do município de São João de Meriti/RJ. Operação iniciada em 2014, com término previsto 

para 2039. A concessão conta com mais de 23 mil pontos de iluminação distribuídos na região 

e atende mais de 140 prédios públicos. 

• Caragualuz (Urbeluz detém 55% de participação): concessionária da PPP de iluminação 

pública do município de Caraguatatuba/SP. Operação iniciada em 2015, com término 

previsto para 2041. A concessão conta com mais de 25 mil pontos de iluminação distribuídos 

no município. 

• Mauáluz (20% de participação): concessionária da PPP de iluminação pública do município 

de Mauá/SP. Operação iniciada em 2016, com término previsto para 2050. A concessão conta 

com mais de 28 mil pontos de iluminação distribuídos no município. 

• Teresina Luz (33,3% de participação): concessionária da PPP de iluminação pública no 

município de Teresina/PI. Operação iniciada em 2020, com término previsto para 2040. A 

concessão conta com mais de 95 mil pontos de iluminação distribuídos no município. 

• Luz de Belém (50% de participação, atingindo 75% com a incorporação da Zetta): 

concessionária da PPP de iluminação pública no município de Belém/PA. Em estado pré-

operacional, as atividades estão previstas para iniciar em 21 de julho de 2021, com término 



 

 
 08/021 

 

previsto para 2034. A concessão conta com mais de 90 mil pontos de iluminação distribuídos 

no município.  

• Via Brasil MT-100 (40% de participação, atingindo 52% com a operação a ser realizada com 

a Zetta – contribuição de ativos): concessionária de controle e manutenção da rodovia MT-

100 localizada no estado do Mato Grosso, com 99 km de extensão, entre Alto Araguaia e Alto 

Taquari. Início das operações em 2018, com término previsto para 2048. 

• Via Brasil MT-320 (40% de participação, atingindo 52% com a operação a ser realizada com 

a Zetta – contribuição de ativos): concessionária de controle e manutenção da rodovia MT-

320 localizada no estado do Mato Grosso, com 188 km de extensão, entre os municípios de 

Nova Santa Helena e Alta Floresta. Início das operações em 2019, com término previsto para 

2049.  

• MT-246 (40% de participação, atingindo 52% com a operação a ser realizada com a Zetta – 

contribuição de ativos): concessionária de controle e manutenção da rodovia MT-246 

localizada no estado do Mato Grosso, com 233 km de extensão, entre os municípios de 

Itanorte, passando por Tangará da Serra, e Jangada. Início das operações em 2021, com 

término previsto para 2051. 

• MarabáLuz (participação direta da CONASA de 20%; Urbeluz detém 55%):Em 18 de julho de 

2016, a Companhia e a Urbeluz participaram do processo concorrencial 001/2016/CEL/PMM, 

de PPP da gestão de iluminação pública do Município de Marabá. Em 05 de setembro de 

2016, a proposta foi homologada e o consórcio convocado para assinatura do contrato. A 

SPE foi criada e firmou o contrato com o referido Município para a concessão administrativa 

com prazo de 25 anos. A Companhia e a Urbeluz detêm respectivamente 25% e 55% da SPE. 

Após assinatura do Contrato, em 25 de janeiro de 2017, o Município de Marabá solicitou a 

anulação do contrato, através de ato decisório, antes do início efetivo da prestação de 

serviços. A concessionária ingressou com Mandado de Segurança e Ação de Conhecimento 

solicitando o cancelamento da anulação e aguarda evolução do processo para eventual início 

da PPP.  

• Consórcio FEC (participação direta da CONASA de 25%): vencedora da concorrência para 

implantação de duas unidades recuperadores da qualidade das águas em áreas informais 

constantes do pacote do programa Novo Rio Pinheiros, o qual prevê intervenções de 

saneamento e socioambientais com o objetivo de recuperar o rio Pinheiros localizado no 

município de São Paulo. O prazo previsto para implantação das unidades recuperadoras é de 

até 22 meses, com operação e manutenção por um prazo total de 10 anos. 

• Via Brasil BR 163 (participação direta da CONASA de 76%): o consórcio Via Brasil, liderado 

pela CONASA, venceu a concessão da rodovia BR-163, entre Sinop – MT e Miritituba – PA, 

num total de 1.009 km, por um prazo de 10 anos. 

A tabela abaixo sumariza as principais informações sobre os referidos ativos: 
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3.4 Principais Indicadores Financeiros e Operacionais 

As tabelas abaixo apresentam alguns dos principais indicadores financeiros e operacionais da CONASA 

para os períodos indicados, com base nas demonstrações financeiras consolidadas e outras 

informações financeiras não contábeis. Para mais informações, vide Demonstrações Financeiras 

disponíveis no website de Relações com Investidores (www.conasa.com/ri).  

ATIVO REGIME 
PODER CONCEDENTE OU 

CONTRAPARTE 
AGÊNCIA REGULADORA 

Águas de 
Itapema 

Concessão Pref. Municipal de Itapema 
Agência De Regulação De 

Serviços Públicos De Santa 
Catarina - ARESC 

Sanesalto 
Saneamento 

Concessão Pref. Municipal de Salto 

Agência Reguladora Dos 
Serviços De Saneamento 
Das Bacias Do Piracicaba, 
Capivari E Jundiaí - ARES-

PCJ 

Sanema 
Contrato 

Administrativo 

Estado de Alagoas – 
Companhia de Saneamento 

de Alagoas 

Agência Municipal De 
Regulação De Serviços 

Delegados - ARSER 

Águas de 
Meriti 

Concessão 
Pref. Municipal de São João 

de Meriti 

Agência Reguladora de 
Energia e Saneamento 

Básico do Estado do Rio de 
Janeiro – AGENERSA 

Sanetrat Empresa Privada Contratos Privados - 

Consórcio 
FEC 

Contratação 
Integrada (Lei 
das Estatais) 

Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 

Paulo - SABESP 
- 

Urbeluz  
Contrato 

Administrativo 
Pref. Municipal de Boa Vista - 

Urbeluz  
Contrato 

Administrativo 
Pref. Municipal de Campos 

dos Goytacazes 
- 

Urbeluz  
Contrato 

Administrativo 
Pref. Municipal de Rio das 

Ostras 
- 

Alegrete PPP 
Pref. Municipal de São João 

de Meriti 
- 

Caraguá Luz PPP 
Pref. Municipal da Estância 
Balneária de Caraguatatuba 

- 

Marabá Luz PPP Pref. Municipal de Marabá - 

Mauá Luz PPP Pref. Municipal de Mauá - 

Teresina Luz PPP Pref. Municipal de Teresina - 

Belém PPP Pref. Municipal de Belém - 

MT 100 
Concessão 

 
Estado do Mato Grosso 

Agência Reguladora dos 
Serviços Públicos Delegados 

- AGER-MT 

MT 320 
Concessão 

 
Estado do Mato Grosso 

Agência Reguladora dos 
Serviços Públicos Delegados 

- AGER-MT 

MT 246 Concessão Estado do Mato Grosso 
Agência Reguladora dos 

Serviços Públicos Delegados 
- AGER-MT 

BR 163 Concessão ANTT – Governo Federal 
ANTT – Agência Nacional de 

Transportes Terrestres 
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Em R$ mil 

Período de três meses findo em 31 
de março de  

Exercício social encerrado em  
31 de dezembro de 

2021 2020 2020 2019 2018 

 
(RS mil, exceto %)  

Receita Líquida 108.924 71.462 282.620 195.587 169.668  

            

EBITDA1 52.723 28.624 117.169 46.645 35.340  

            

EBITDA Ajustado2  15.765 24.346 86.970 53.107 61.186  

Margem EBITDA Ajustado2 37,39% 51,19% 47,74% 42,11% 47,42%  

            

Lucro Líquido Consolidado 35.195 13.798 57.746 10.323 3.740  

Lucro Líquido atribuído aos 
controladores 

13.230 7.488 19.243 6.669 7.328  

Lucro Recorrente3 35.195 13.798 64.125 10.467 20.398  

            

Dívida Líquida4 244.820 171.679 219.700 167.239 66.527  

Dívida Líquida/EBITDA 
Ajustado24           3,88 x              1,76 x  

              2,53 
x  

              3,15 
x  

              
1,09 x  

 

Volume de Água Faturado - 
Proporcional (m3) 

1.668.167 1.828.869 5.474.986 4.983.986 4.610.698  

Volume de Esgoto Faturado - 
Proporcional (m3) 

3.216.579 3.245.794 11.548.767 10.210.931 9.704.979  

Veículos Equivalentes - 
Proporcional (VEP6) 

1.056.738 537.646 741.619 51.296 -  

(1) O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) sigla em inglês para LAJIDA (Lucro 
Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e 
Amortização) é uma medição não contábil elaborada pela CONASA em consonância com a Instrução CVM 
nº527, de 4 de outubro de 2012 (“Instrução CVM 527”), e consiste no lucro (prejuízo) líquido da CONASA 
acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto sobre renda e contribuição social (corrente e diferida) e 
dos custos e despesas de depreciação e amortização. 

(2) O EBITDA Ajustado consiste em uma medição não contábil elaborada pela Companhia que corresponde ao 
EBITDA ajustado pela: (i) amortização do ativo financeiro ou ativo de contrato; (ii) receitas financeiras do ativo 
financeiro ou ativo de contrato; (iii) efeitos não recorrentes; e (iv) eliminação dos efeitos das margens de 
construção, reconhecidas na implantação dos Ativos Intangíveis, de Contrato e Financeiros, conforme o caso. 
A Margem EBITDA Ajustado consiste em uma medição não contábil elaborada pela CONASA que corresponde 
a divisão do EBITDA Ajustado pela Receita Liquida operacional ajustado, ou seja, a Receita líquida excluída a 
receita de construção. 

(3) O Lucro Recorrente consiste em uma medição não contábil elaborada pela CONASA que corresponde ao Lucro 
(Prejuízo) Líquido ajustado por despesas e receitas consideradas não recorrentes líquidas da economia de 
Imposto de renda e Contribuição Social provocada por essas despesas, que no entendimento da Administração 
da CONASA ocorrem de forma pontual e limitada, são claramente identificáveis e têm impacto material nos 
resultados, porém não integram as operações normais do negócio e/ou distorcem a análise do desempenho 
da CONASA. 

(4) A Dívida Líquida (Caixa Líquido) é uma medição não contábil elaborada pela Companhia e resulta na Dívida 
Bruta da CONASA subtraída do caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras vinculadas (circulante e 
não circulante). A Razão Dívida Líquida por EBITDA Ajustado consiste na razão do número de vezes necessário 
de geração de EBITDA Ajustado para cobertura da Dívida Líquida. 
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(5) Dados operacionais proporcionais consideram a soma dos indicadores de cada SPE multiplicado pela 
respectiva participação efetiva da CONASA. Vide detalhes no item 10.2 do Formulário de Referência. 

(6) VEP - Veículos Equivalentes Pagantes refletem o número de veículos pagantes equivalentes a um veículo de 
passeio em relação à tarifa básica dos contratos de concessão. Rodovias não são consolidadas nas 
demonstrações financeiras IFRS. 

3.5 Vantagens Competitivas 

• A CONASA atua em setores com potencial de crescimento, e com espaço disponível para uma 

maior participação do setor privado, com comprovado histórico operacional. 

O setor de saneamento no Brasil se caracteriza por baixos índices de cobertura, fruto de décadas de 

déficit em investimentos. Entre 2014 e 2018 foram investidos aproximadamente R$11,4 bilhões por 

ano, de acordo com a Associação Brasileira de Concessões (“ABCON”) e a KPMG. De acordo com o 

Instituto Trata Brasil, atualmente, 83,7% da população brasileira é atendida por um sistema de 

abastecimento de água (com uma perda de 39,2% da água distribuída ao longo do processo), 54,1% 

da população é atendida por sistemas de coleta de esgoto e 49,1% é atendida por sistemas de 

tratamento de esgoto; o que representa cerca 35 milhões de brasileiros sem acesso a rede de água e 

cerca de 100 milhões sem acesso à cobertura de rede de esgoto. ABCON e a KPMG estimam que para 

universalização do saneamento no Brasil, serão necessários investimentos de R$753 bilhões no setor 

em 14 anos, ou uma média de R$50,2 bilhões ao ano, mais de quatro vezes da média dos investimentos 

realizados entre 2014 e 2018 (R$11,4 bilhões). 

Com relação a rodovias, também se verifica potencial para uma maior participação do setor privado. 

Segundo dados do Fórum Econômico Mundial, divulgado no relatório de Conjuntura do Transporte da 

Confederação Nacional do Transporte (CNT), a qualidade da malha rodoviária brasileira possui nota 3 

em uma escala de 1 (pior) a 7 (melhor), o que faz com que o país ocupe a posição de 116 entre os 141 

países analisados. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, ao todo são 1.563.600 km de malha 

rodoviária no país, sendo 94,7% rodovias estaduais e municipais e 5,3% federais, sendo que cerca de 

somente 1% da malha rodoviária total está sob gestão privada. Adicionalmente. apenas 13,7% da 

malha rodoviária total está pavimentada, demonstrando o potencial de crescimento da participação 

privada no setor. 

Com relação à iluminação pública, em 2019, o setor de Energia Pública foi responsável por 3,3% de 

todo o consumo de energia elétrica no país, possuindo, de acordo com dados da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (“ANEEL”) e do Banco Mundial, mas de 18 milhões de pontos de luz, com taxa de 

penetração de 95,5% dos domicílios. Adicionalmente, em razão da Resolução ANEEL nº 414/2010, 

todos os ativos de iluminação pública foram transferidos para os municípios, os quais assumiriam a 

gestão de todas as atividades relacionadas com a prestação de serviços de iluminação pública 

anteriormente realizados pelas concessionárias de energia elétrica. Tal resolução abriu oportunidades 

para PPPs para com o setor privado para suprir o déficit de recursos e mão de obra especializada dos 

municípios para realização da gestão da iluminação pública. Há, ainda, muitas oportunidades de 

melhoria da eficiência energética por meio de iniciativas como a troca de iluminações de sódio e vapor 

de mercúrio por LED. 

Todas essas oportunidades totalizam um mercado de mais de R$850 bilhões em território brasileiro. 

Constituído de $700 bilhões para saneamento, de acordo com a estimativa mais atual do Plano 

Nacional de Saneamento Básico (“PlanSab”) até 2033, R$125 bilhões para rodovias, considerando o 
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Capex em projetos federais até o quarto trimestre de 2022 e R$28 bilhões em iluminação pública, 

considerando o custo estimado para um retrofit total da iluminação pública. 

• O modelo de negócios da CONASA se baseia em contratos de longo prazo, com risco diluído 

e geração de caixa.  

Os contratos de concessão e de PPPs são negociados individualmente com cada poder concedente 

(estados, municípios ou companhia estatal). Em 30 de março de 2021, o menor prazo de vigência 

dentre os contratos de concessão e PPP é o da Sanesalto, com término em 2032, e o com maior prazo 

é o contrato de concessão da Via Brasil MT 246, com término previsto para 2051.  

Atualmente, a CONASA, por meio de suas investidas, está presente em 7 estados brasileiros (Paraná, 

Mato Grosso, Piauí, Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Pará), nas 5 regiões do país, 

de modo que, juntas, suas concessões e PPPs atendem cerca de 5 milhões de habitantes. A abrangência 

das suas atuações e diversificação de contrapartes regulatórias e contratuais, possibilita, ainda, 

pulverizar riscos regulatórios usualmente aplicáveis para companhias sujeitas à regulação de um único 

poder concedente. 

• Plataforma diversificada de infraestrutura com diversas avenidas de crescimento. 

A CONASA é uma plataforma diversificada para desenvolvimento de ativos de infraestrutura, com foco 

em concessões públicas e PPPs de saneamento, iluminação pública e rodovias. Essa diversificação 

permite ter flexibilidade para atuar em leilões públicos de diversos segmentos onde já temos 

experiência, podendo focar nos leilões e setores que se entende propiciar melhores retornos 

considerando o contexto macroeconômico.  

• Atuação em setores resilientes e de risco reduzido.   

A CONASA e suas investidas atuam em setores essenciais de infraestrutura (saneamento, rodovias e 

iluminação pública) que, em sua visão, apresentam resiliência e risco reduzido. Mesmo durante a 

pandemia de Covid-19, tivemos crescimento de seus resultados financeiros. A receita líquida 

aumentou de R$ 195.587 mil no exercício de 2019 para R$ 282.620 mil no exercício de 2020, enquanto 

nosso EBITDA evoluiu de R$ 53.107 mil no exercício social de 2019 para R$ 95.292 mil no exercício 

social de 2020.  

Mesmo com o impacto financeiro da pandemia da COVID-19 na população brasileiras, a taxa média de 

inadimplência nas concessionárias de saneamento aumentou apenas 1%, de 2,7% para 3,7%, entre os 

exercícios de 2019 e 2020, demonstrando a resiliência do setor.  

 

Nas concessões de iluminação pública, não houve impacto gerado pela pandemia, dada a característica 

física da contraprestação das PPPs. 

Em relação às concessões rodoviárias, as rodovias atualmente estão localizadas no Mato Grosso, em 

áreas com demanda do agronegócio, que alimentam rotas de escoamento das safras aos portos de 

Santos/SP e Miritituba/PA. O tráfego de veículos cresceu 12% entre o primeiro trimestre de 2020 e o 

primeiro trimestre de 2021. 
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• Operar com eficiência, o que resulta em crescimento dos resultados financeiros.  

A CONASA tem como princípio operar com a eficiência, o que resulta em crescimento dos resultados 

financeiros. Listam-se abaixo alguns exemplos que atestam a referida eficiência operacional: 

(i) Águas de Itapema: (i) não teve déficit de fornecimento de água no verão desde o início da 

concessão; (ii) redução significativa de perdas de água, de 50% prevista no Edital para apenas 

22% no período de três meses findo em 31 de março 2021; (iii) crescimento de cobertura de 

saneamento de 0% em 2004 para 85% em 2020; (iv) teve uma Margem EBITDA Ajustado alta 

e consistente ao longo dos últimos anos de 56,5% em 2018 (R$26,8 milhões), 44,2% em 2019 

(R$21,9 milhões) e 59,1% em 2020 (R$32 milhões). 

(ii) CaraguaLuz: (i) primeira PPP a concluir 100%2 de iluminação pública em ruas por meio de 

LEDs, o que gerou uma economia de energia de cerca de 60%; (ii) também foi pioneira em 

um projeto para reconhecimento facial e de placas de veículos através de um monitoramento 

por câmeras; (iii) teve uma Margem EBITDA Ajustado sólida e consistente ao longo dos 

últimos anos de 75,1% em 2018 (R$16,3 milhões), 76,8% em 2019 (R$17,8 milhões) e 81,8% 

em 2020 (R$20,9 milhões). 

(iii) Via Brasil MT-100: (i) foi capaz de revitalizar a MT-100 que se encontrava danificada no início 

da concessão, por meio de investimentos na reabilitação da infraestrutura rodoviária; (ii) o 

tráfego em 2020 foi 16% superior ao previsto inicialmente no edital, sendo que na Via Brasil 

MT-100, 67% do tráfego advém de um fluxo regular de veículos de carga; (iii) como reflexo 

do sucesso dos investimentos, vale destacar o aumento do EBITDA da Via Brasil MT-100 de -

R$1,8 milhão no exercício de 2018 e -R$4.2 milhões no exercício de 2019, para R$29,4 

milhões no exercício de 2020 com uma Margem EBITDA Ajustado de 65,7%, com o início de 

operação em dezembro de 2019. 

Pode-se afirmar que, por conta da alta eficiência operacional, os investimentos do FUNDO tiveram 

sólidos resultados financeiros nos anos anteriores, sendo capazes de manter níveis de retorno e 

margem, enquanto cresceram receita e manteve-se a alavancagem sob controle.  

A eficiência operacional é atestada também pelas certificações e prêmios recebidos: 

✓ NBR ISO 9001: Sanesalto e Águas de Itapema; 

✓ NBR ISO 14001: Sanesalto, Sanetrat e MT-100; 

✓ NBR ISO 17025:2005: Sanetrat; 

✓ Troféu QuíronBronze (Nível 1) do Prêmio Nacional de Qualidade em 

Saneamento: 2018 - Águas de Itapema;  

✓ Troféu QuíronCopper (Nível B) do Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento: 2018 

Sanesalto; 

• Pontos Fracos, Obstáculos e Ameaças 

 
2 Dos pontos previstos no contrato de PPP. 
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Os pontos fracos, obstáculos e ameaças à Companhia, seus negócios e condição financeira estão 

relacionados à concretização de um ou mais cenários adversos contemplados em nossos fatores de 

risco, ocorrendo de maneira combinada ou não. Para mais informações veja os itens “4.1 Fatores de 

Risco” e “4.2 Riscos de Mercado” do Formulário de Referência da CONASA, além da seção Fatores de 

Risco do Regulamento. 

3.6 Estratégia 

A estratégia de crescimento da CONASA é pautada principalmente em três pilares: 

• Operação e crescimento das concessões atuais. 

Busca-se ganhos em eficiência advindos do crescimento operacional e financeiro das concessões 

atuais, com aumento de escala e redução do custo de capital pelo aumento da solidez financeira da 

Companhia. Também busca-se realizar sinergias entre as operações, agregando concessões em regiões 

em que a CONASA (através de suas investidas) está presente, e potencializar os retornos por meio de 

financiamentos em condições favoráveis.  

• Realização de aquisições estratégicas.  

Estar sempre em busca de oportunidades de aquisições de concessionárias já existentes, visando 

realizar sinergias entre as operações atuais e os alvos, especialmente por meio de aquisição de 

participações adicionais em ativos que já compõem o portfólio da CONASA.  

• Busca de novas concessões, com foco em concessões de médio porte. 

Busca-se sempre aumentar o portfólio nas áreas de saneamento, iluminação pública e rodovias em 

todo o Brasil, com foco em concessões de médio porte, setor em que se acredita que a CONASA tem 

acesso a margens e perspectivas de retorno atrativos. Por conta desse enfoque, acredita-se que a 

CONASA ocupe um espaço único no setor de infraestrutura brasileiro, visto que se posicionamos entre 

as companhias de grande porte que atuam nos setores de saneamento, energia e rodovias, que focam 

em grandes projetos, e companhias de menor porte, que assim como a CONASA focam em projetos 

de menor escala, mas não têm, na nossa visão, acesso a financiamentos competitivos como nós.  

3.7 ESG (Environmental, Social and Governance) 

A CONASA está profundamente alinhada com os princípios ESG (ambiental, social e governança). 

Abaixo, listamos alguns dados que corroboram este entendimento:  

• Meio ambiente (environmental): Das diversas iniciativas que se tem para contribuir com o 

aspecto ambiental, pode-se citar: (i) aumento da coleta de esgoto residencial, sendo, 

inclusive, responsáveis pela atuação inicial em algumas das cidades atendidas, por meio de 

investimentos não obrigatórios, como sistemas terciários e de desinfecção de esgoto; (ii) 

participantes do programa da SABESP “Novo Rio Pinheiros”, que, em parceria com o governo 



 

 
 015/021 

 

de SP, visa à revitalização da qualidade fluvial de São Paulo; (iii) nas concessões de iluminação 

pública, há mais de 85 mil LEDs de rua instalados, contribuindo para a eficiência energética 

da cidade, com programas piloto voltados para cidades inteligentes; (iv) utilização de diversas 

outras tecnologias de eficiência energética para reduzir o consumo interno; (v) emprego de 

modernas técnicas de tratamento de efluentes e atendimento à regulamentação do setor de 

forma estrita. 

• Social: Das diversas iniciativas que são realizadas para contribuir com as comunidades nas 

quais atua, pode-se citar as seguintes: (i) por meio das concessões ampliou-se o acesso ao 

saneamento; e (ii) por meio da expansão da iluminação pública contribui-se para a redução 

da criminalidade nas zonas atendidas. 

Algumas iniciativas adicionais são: (i) por meio do Projeto Coleta de Óleo de Cozinha, foram 

disponibilizados coletores de óleo de cozinha, sendo o óleo recolhido utilizado na produção 

de sabão que é distribuído à população; (ii) na iniciativa “Um passo para o futuro” e no 

manejo sustentável de água, promoveu-se atividades e palestras relacionadas a importância 

do saneamento e utilização da água; (iii) promoveu-se o programa “jovem aprendiz”; e (iv) 

alinhamento com os objetivos da ONU SDG6 (garantir disponibilidade e manejo sustentável 

do acesso a água para todos) e SDG7 (garantir acesso, perene, sustentável e moderno a 

energia para todos). 

• Governança (Governance): Desde a sua fundação, a CONASA é auditada pelas firmas de 

auditoria independente de maior renome do mercado. O seu conselho de administração é 

atualmente composto em sua maioria por membros independentes e externos, sendo três 

de um total de cinco conselheiros. Também possui Comitê de Compliance, em operação 

desde 2019, e Comitê de Auditoria e Riscos.   
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4. A OPERAÇÃO 

4.1. Aspectos Gerais 

A CONASA e seu acionista celebraram, em 05 de outubro de 2021, um Acordo de Investimento, por 

meio do qual, dentre outras obrigações, a GENERATE se compromete a investir R$ 403 milhões na 

CONASA. 

4.2. Quem é GENERATE?3 

A GENERATE CAPITAL INC. é uma empresa financeira que constrói, possui e opera projetos de 

infraestrutura sustentável para fornecer soluções de recursos acessíveis e confiáveis. A empresa opera 

e financia ativos em energia, mobilidade e recursos hídricos. 

Sediada em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, a GENERATE tem escritórios atualmente em 

Nova Iorque e Washington, e realiza investimentos mundialmente, apesar de ainda concentrados nos 

Estados Unidos, contando com cerca de USD$ 3 bilhões em capital social.  

Os principais investidores da Generate são: 

 

 % 

AustralianSuper 28,7% 

QIC 19,3% 

Wellcome Trust 

52% 

Andra AP fonden (AP2) 

Railways Pension Trustee Company Limited 

Outros acionistas, incluindo fundadores e 
equipe 

 

• Australian Super – maior fundo de aposentadoria da Australia, com mais de 2,3 milhões de 

associados, 330 mil empresas signatárias e cerca de R$ 700 bilhões em ativos sob gestão. 

• QIC – Fundo de Pensão de Queensland, Australia, é um fundo público, do governo de 

Queensland, com cerca de USD$ 69 bilhões sob gestão. 

• Wellcome Trust – fundação de caridade independente com £$ 29 bilhões, com investimentos 

deixados pelo Sir Henry Wellcome falecido em 1936 e que doou sua companhia farmacêutica 

(Wellcome Plc). 

• Andra AP – Fundo de Pensão sueco, um dos 5 fundos no sistema de pensão do país, com 

cerca de R$ 250 bilhões sob gestão. 

 
3 Informações disponibilizadas pela GENERATE. 
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• Railways Pension Trustee Company – Fundo de pensão inglês, associado aos servidores do 

sistema ferroviário do país, em operação desde 1957, com mais de £$ 30 bilhões em ativos e 

350 mil associados.  

Outros investidores, incluindo os fundadores e equipe de gestão, não detém individualmente mais 

do que 5% individualmente de participação na GENERATE. 

4.2.1. Principais Executivos/ Fundadores4 

• Scott Jacobs – CEO e Cofundador, foi sócio, de 2007 a 2014, da McKinsey & Company 

responsável pela fundação da área global de Tecnologias Limpas, assessorando empresas, 

investidores, ONGs e governos no mundo sobre impactos de investimentos em produção 

mais limpa (P+L) e soluções climáticas. Anteriormente, passou mais de uma década em 

tecnologia e investimentos de venture capital, assessorando start ups e diversas companhias 

em sua fundação e crescimento. Tem MBA com distinção pela Harvard Business School é 

administrador de empresas pela Dartmouth. 

• Matan Friedman – Diretor de Investimentos e Cofundador, foi diretor geral e cofundados da 

Resourse Efficiency Finance, uma empresa de investimento que prove financiamentos para 

equipamentos e projetos de infraestrutura com objetivo de melhoria de usos de recursos 

naturais. Foi associado na Bessemer Venture Partners e na Cleantech Ventures, focadas em 

investimentos em tecnologia limpa. Foi também consultor na McKinsey & Company e 

membro das forças armadas de Israel. Detém MBA pela Harvard Business School e é bacharel 

em Engenharia Industrial pela Universidade de Tel Aviv,  

• Jack Stark – Diretor Financeiro – Foi CFO da Imergy Energy Systems, start up focada em 

armazenamento de energia por tecnologia Vanadium-Reduz, CFO da BrightSource Energy, 

desenvolvedora e fornecedora de usinas solares-termais e CFO no Silicon Valley Bank. Foi 

diretor da TC Pipelines, empresa listada nos Estados Unidos. Jack tem MBA pela UC Berkeley 

e mestrado e bacharel em economia pela Universidade de Santa Barbara. 

• Nam Tran Nguyen – Diretora de Operações – Anteriormente, foi Vice-presidente Executiva 

na Sun Power, uma das maiores empresas de energia solar no mundo, responsável pela área 

comercial da Sun Power, consolidando como a maior dos Estados Unidos. Foi Senior VP em 

implantação de usina solar na América Latina com mais de 1GW implantado. Foi VP de 

desenvolvimento na First Solar, responsável pela captação de USD$ 8 bilhões em 

financiamentos e M&As. Trabalhou anteriormente em bancos de investimento de Nova 

Iorque, Singapura e Los Angeles. Detém MBA pela Harvard University e é bacharel em 

economia pela Universidade de Columbia. 

 

 
4 Informação disponibilizada pela GENERATE.  
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5. ORIENTAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA 

A Assembleia ocorrerá, em primeira convocação, às 10h00 do dia 26 de novembro de 2021 

(“Assembleia”), exclusivamente por meio virtual, em razão da pandemia da COVID-19, conforme edital 

de convocação, no qual a ordem do dia está discriminada e detalhada, sendo permitida a emissão de 

Instrução de Voto à Distância, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 

nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM 625”). 

5.1 Instalação: 

Para a instalação da Assembleia, em primeira convocação, será necessária a presença de Debenturistas 

que representem, no mínimo, 50% mais uma das Debêntures em Circulação. Caso este quórum não 

seja alcançado, haverá uma segunda convocação para a Assembleia, em data a ser oportunamente 

definida.  

5.2 Participação  

 

Para participar da Assembleia os debenturistas deverão exibir documento de identidade e 

comprovante da respectiva titularidade das Debêntures, expedido pela instituição escrituradora.  

Aos Debenturistas que se fizerem representar por procuração, observado o disposto no art. 126 da Lei 

das S.A., solicita-se a entrega dos mencionados documentos acompanhados do respectivo instrumento 

de mandato e dos documentos que comprovem os poderes do representante legal.  

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos diretamente com a Companhia, no seguinte endereço 

eletrônico ri@mt320.com.br.   

A Assembleia será realizada através de sistema eletrônico, com link de acesso a ser disponibilizado 

pela Emissora àqueles Debenturistas que enviarem, para o endereço eletrônico ri@mt320.com.br, 

preferencialmente, até 2 (dois) dias antes da data de realização da Assembleia, observado o disposto 

na Instrução CVM 625: 

(i) quando pessoa física, cópia digitalizada de documento de identidade válido com foto do 

debenturista (Carteira de Identidade Registro Geral (RG), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 

passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais 

expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular);  

(ii) quando pessoa jurídica, (a) último estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente 

registrado na junta comercial competente; (b) documentos societários que comprovem a 

representação legal do Debenturista incluindo ata de eleição da diretoria e ata de eleição do conselho 

de administração, se instalado; e (c) documento de identidade válido com foto do representante legal;  

(iii) quando fundo de investimento, (a) último regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto ou 

contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo 
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e documentos societários que comprovem os poderes de representação em Assembleia; e (c) 

documento de identidade válido com foto do representante legal; e  

(iv) caso qualquer dos Debenturistas indicados nos itens (i) a (iii) acima venha a ser representado 

por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração 

com poderes específicos para sua representação na Assembleia.  

Ressalta-se que os Debenturistas poderão participar da Assembleia ainda que não realizem o depósito 

prévio referido acima, bastando a apresentação de tais documentos, por meio dos e-mails informados 

acima, até o horário de abertura da Assembleia.  

A Companhia não se responsabilizará por eventuais falhas de conexão ou problemas operacionais de 

acesso ou equipamentos dos Debenturistas. 

Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 625, além da participação e do voto a distância durante a 

Assembleia por meio do sistema eletrônico indicado pela Companhia, também será admitido o 

preenchimento e envio de instrução de voto a distância., preferencialmente, até 2 (dois) dias antes da 

realização da Assembleia (“Instrução de Voto à Distância”).  

Para que a Instrução de Voto à Distância seja considerada válida, é imprescindível: 

(i) o preenchimento de todos os campos, incluindo a indicação do nome ou denominação social 

completa do Debenturista, se pessoa física, ou do gestor do fundo, se representante de fundo de 

investimentos, e o número do CPF ou CNPJ, bem como indicação de telefone e endereço de e-mail 

para eventuais contatos;  

(ii) a assinatura ao final da Instrução de Voto à Distância do Debenturista ou seu representante 

legal, conforme o caso, e nos termos da legislação vigente.  

A Instrução de Voto à Distância deverá ser rubricada e assinada, sendo aceita a assinatura através de 

plataforma digital, podendo ser encaminhada até o horário de início da Assembleia, juntamente com 

os documentos listados no item 1 acima, aos cuidados da Companhia, para o e-mail ri@mt320.com.br, 

e ao Agente Fiduciário, para o e-mail agentefiduciario@vortx.com.br. Caso o Debenturista participe da 

Assembleia por meio da plataforma digital, de acordo com o item 1 acima, depois de ter enviado 

Instrução de Voto a Distância, poderá exercer seu voto diretamente na Assembleia e terá sua Instrução 

de Voto à Distância desconsiderada.  

O modelo de instrução de voto para preenchimento e envio pelos Debenturistas, bem como a cópia 

da Escritura de Emissão estão disponíveis para consulta, na sede da Companhia e nas páginas 

eletrônicas da Companhia (http://www.mt320.com.br/relacao-com-investidores/) e do Agente 

Fiduciário (https://vortx.com.br/). 
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6. EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Via Brasil MT320 Concessionária de Rodovias S.A.  

CNPJ 32.321.304/0001-47 – NIRE 51300016061 

Edital de Convocação 

Assembleia Geral De Debenturistas da 

3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 

Quirografária, a ser Convolada em Garantia Real, e com Garantia Adicional Fidejussória, em 

Série Única 

A Via Brasil MT320 Concessionária de Rodovias S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), na qualidade 

de Emissora da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 

Espécie Quirografária, a ser Convolada em Garantia Real, e com Garantia Adicional Fidejussória, 

em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição (“Emissão” e 

“Debêntures”, respectivamente, vem, pelo presente, convocar os titulares das debêntures das 

Debêntures em circulação (“Debenturistas”), nos termos do Instrumento Particular de Escritura 

da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 

Quirografária, a ser Convolada em Garantia Real, e com Garantia Adicional Fidejussória, em Série 

Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição da Via Brasil MT 320 

Concessionária de Rodovias S.A. (“Escritura de Emissão”) para se reunirem em Assembleia Geral 

de Debenturistas (“Assembleia”), a se realizar, em primeira convocação, em 26 de novembro de 

2021, às 10h00, de modo exclusivamente digital, através de sistema eletrônico com link de 

acesso a ser encaminhado pela Emissora aos Debenturistas habilitados, sem prejuízo da 

possibilidade de preenchimento e envio de instrução de voto à distância previamente à 

realização da Assembleia, de acordo com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

alterada (“Lei das S.A.”), e com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 625, 

de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM 625”), com a seguinte ordem do dia: 

(i) autorização para alteração de controle indireto da Companhia, conforme Fato Relevante 

divulgado pela Conasa Infraestrutura S.A., antes da respectiva transação, sem que enseje 

ocorrência de Vencimento Antecipado Não Automático, conforme previsto na clausula 

7.1.2.xvii; e 

(ii) autorizar que o agente fiduciário das Debêntures pratique, em conjunto com a Companhia, 

no que couber, todas as providências necessárias para o cumprimento integral das deliberações 

tomadas no âmbito da Assembleia.  

Informações adicionais podem ser acessadas em http://www.mt320.com.br/relacao-com-

investidores/ ou via o e-mail ri@mt320.com.br. 

Cuiabá, 16 de novembro de 2021. 

Via Brasil MT320 Concessionária de Rodovias S.A.   

http://www.mt320.com.br/relacao-com-investidores/
http://www.mt320.com.br/relacao-com-investidores/
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ANEXO A 

INSTRUÇÃO DE VOTO À DISTÂNCIA 

Via Brasil MT320 Concessionária de Rodovias S.A. (“Companhia”) 

CNPJ 32.321.304/0001-47 – NIRE 51300016061 

DEBENTURISTA: 

Nome / Razão Social:  
. 

CNPJ:  

 

Endereço:  
 

No:  
 

Complemento:  
 

CEP:  
 

Cidade:  
 

UF:  
 

País:  
 

REPRESENTANTES LEGAIS: 

Nome:  
 

CPF:  

 

Cargo: 
 

E-mail: 

 

Nome:  
 

CPF: 
 

Cargo: 
 

E-mail: 
 

O Debenturista acima qualificado vem pelo presente, em atendimento à convocação de 

Assembleia Geral de Debenturistas da Companhia, a ser realizada em 26 de novembro de 2021, 

às 10h00, conforme Edital de Convocação, apresentar sua instrução de voto à distância, 

conforme autorizado pela Instrução CVM nº 625/2020, nos termos abaixo indicados: 

(i) autorização para alteração de controle indireto da 
Companhia, conforme Fato Relevante divulgado pela 
Conasa Infraestrutura S.A., sem que enseje 
ocorrência de Vencimento Antecipado Não 
Automático, conforme previsto na clausula 7.1.2.xvii; 

 
 

 
 

 
 

APROVAR 
 
REJEITAR 
 
ABSTER-SE 

(ii) autorizar que o agente fiduciário das Debêntures 
pratique, em conjunto com a Companhia, no que 
couber, todas as providências necessárias para o 
cumprimento integral das deliberações tomadas no 
âmbito da Assembleia 

 
 

 
 

 
 

APROVAR 
 
REJEITAR 
 
ABSTER-SE 

___________________(Cidade), ___________, de __________________ de 2021 

____________________________  ____________________________ 

Nome:      Nome: 

Cargo:      Cargo 


