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INTRODUÇÃO

Em 2018, a Iguá desenvolveu um novo Modelo de Sustentabilidade para seu negócio, partindo da compreensão de 
que a sustentabilidade está na essência das atividades da organização. Esse trabalho começou com o mapeamento 
e a análise de desafios nas regiões de atuação e a avaliação dos desafios globais, dos riscos e oportunidades, das 
tendências e de boas práticas adotadas por empresas nacionais e internacionais do mesmo setor.

Com base nesse estudo preliminar, a Companhia definiu temas relevantes para seu negócio e convidou 24 representantes 
de públicos estratégicos (especialistas, poder público, cliente, investidor, fornecedor e agência reguladora) para avaliar 
e discutir sobre a percepção de relevância e de prioridade dessas questões.

Os temas considerados mais importantes e prioritários para a atuação da Iguá no que diz respeito à Sustentabilidade 
de suas práticas, na visão da empresa e de seus públicos estratégicos, foram transformados em quatro eixos de 
atuação, que também norteiam a estruturação deste relatório, conforme elencados a seguir:

1) Segurança Hídrica;

2) Eficiência na Produção e Distribuição de Água;

3) Responsabilidade na Coleta e Tratamento de Esgoto;

4) Respeito às Pessoas.

Esses eixos são parte do DNA da Iguá e orientam as ações de cada operação da Companhia, no sentido de promover 
a sustentabilidade do negócio. Para indicar de forma simbólica o quanto esse modelo deve estar presente na conduta 
empresarial, as iniciais dos quatro eixos formam a palavra “SER”. Em outras palavras, os eixos mostram como deve 
ser a atuação da Iguá para seu desenvolvimento sustentável.

Confira nas próximas páginas mais informações sobre o perfil da Iguá Saneamento e saiba quais foram suas principais 
realizações em cada um dos quatro eixos “SER”. Boa leitura!
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Depois de apenas cinco meses da reestruturação 
societária e de governança, que deu origem à Iguá, 
começamos o ano de 2018 com importantes ambições. 
Era preciso consolidar o turnaround e avançar como 
uma corporação renovada, com saúde financeira, 
gestão moderna e capacidade de inovação. Tivemos 
êxito nesses objetivos, o que fica evidenciado a partir 
de indicadores como a Margem EBITDA, que passou 
de 39% em 2017 para 44% em 2018 – uma elevação 
de 13 pontos percentuais.

Para conquistarmos o desempenho do último ano, 
foi fundamental transformar a forma como nos 
posicionamos no mercado e orientamos nossas 
práticas de negócio. Em vez de uma empresa que 
constrói e opera ativos, passamos a nos comportar 
como uma prestadora de serviços, mais atenta ao 
cliente e à perenidade dos resultados.

Do ponto de vista de governança, desenvolvemos 
o planejamento estratégico da nova companhia, 
partindo da definição do propósito de ser a “melhor 
empresa de saneamento para o Brasil” – o que foi 
desdobrado em objetivos específicos, metas, projetos 
e outros instrumentos de gestão.

Sabemos que a aspiração de ser a melhor do setor 
exige inovação. Por isso, nossa cultura organizacional 
passou a incentivar os colaboradores a sempre 
questionarem o status quo, propondo melhorias e 
novas formas de resolver problemas e gerar valor. No 
mesmo sentido, criamos um programa de inovação 
chamado Iguá Lab, convidando startups a criarem 
soluções disruptivas para os desafios do saneamento 
no País. Essa iniciativa nos rendeu o prêmio de ideia 
mais inovadora do ano, concedido pelo PPP Awards & 
Conference Brazil 2018.

Ainda em relação à governança, considero importante 
destacar que adotamos um modelo de gestão 

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

matricial, que contribuiu de forma significativa para 
a integração das 18 operações da empresa e para 
ganhos de eficiência e produtividade. Hoje falamos a 
mesma língua em termos de desafios e métricas de 
desempenho, por exemplo.

No que tange ao desempenho financeiro, 
temos trabalhado intensamente para ampliar 
a rentabilidade do negócio, com investimentos 
cada vez mais assertivos, disciplina de custos, 
intensificação da cobrança para recuperação de 
receitas e melhorias processuais e estruturais com 
foco em eficiência operacional. O restabelecimento 
da saúde financeira, aliado à nossa estrutura de 
capital, permitiu que voltássemos a acessar o 
mercado de crédito corporativo.

Toda essa trajetória de transformação positiva nos 
resultados operacionais e financeiros, viabilizada 
desde 2017 com a entrada da acionista IG4 Capital, 
foi coroada em 2018 com um novo acordo de 
investimentos entre a IG4 e o AIMCo. A injeção de 
R$ 400 milhões na companhia confere sustentação 
para nosso plano de negócio, viabiliza melhorias 
em nossas operações e propicia o crescimento da 
empresa, por meio de novos negócios em concessões 
públicas e parcerias público-privadas.

Como poderão notar ao longo deste relatório, 
em 2018, consolidamos a nova marca Iguá e nos 
transformamos em uma grande corporação de 
saneamento. Mas a despeito do tamanho da empresa 
e da robustez de nossa gestão, queremos atuar como 
uma “startup grande”, cheios de energia, espírito 
empreendedor, ousadia para propor transformações 
no setor e alto comprometimento com resultados.

Gustavo Fernandes Guimarães

Diretor Presidente
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A IGUÁ 
SANEAMENTO
Perfil organizacional
A Iguá é uma nova Companhia de saneamento, 
controlada pela IG4 Capital (empresa brasileira 
especializada em investimentos), que atua na 
administração, gerenciamento e na operação de 
sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, por meio de concessões e de parcerias 
público-privadas (PPPs).

O alcance dos serviços prestados pela Companhia 
a coloca entre os principais operadores privados do 
setor de saneamento do país. A Iguá está presente 
em cinco estados – Alagoas, Mato Grosso, Paraná, 
Santa Catarina, São Paulo –, 36 municípios, por meio 
de 18 operações que beneficiam cerca de 6,6 milhões 
de pessoas.

Para a Iguá, atuar nos serviços de água e esgoto é um 
compromisso de larga escala: com a vida, as pessoas, 
o meio ambiente, os parceiros e o desenvolvimento 
sustentável do Brasil. Com essa visão, a empresa 
entrega soluções de saneamento básico que levam 
saúde e dignidade para as pessoas, geram confiança 
nos clientes e usuários dos serviços e contribuem 
para a universalização do atendimento no País.

O nome Iguá é uma referência direta ao universo em 
que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água.

Nossas operações
A Iguá Saneamento está presente em comunidades de 
diferentes portes, entregando serviços de excelência 
técnica e operacional. De suas 18 operações, 14 são 
concessões e quatro são parcerias público-privadas. 
Conheça a seguir um resumo sobre as características 
de cada operação.
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OPERAÇÕES ESTADO CONCESSÃO POPULAÇÃO

CONTRATO

INÍCIO PRAZO

Águas Alta Floresta Mato Grosso Plena de água e esgoto 50 mil 2002 30 anos

Águas Canarana Mato Grosso Plena de água e esgoto 14 mil 2000 40 anos

Águas Colíder Mato Grosso Plena de água e esgoto 32 mil 2002 30 anos

Águas Comodoro Mato Grosso Plena de Água 19 mil 2007 30 anos

Águas Cuiabá Mato Grosso Plena de água e esgoto 565 mil 2012 30 anos

Águas Pontes e Lacerda Mato Grosso Plena de água e esgoto 13 mil 2001 30 anos

Itapoá Saneamento Santa Catarina Plena de água e esgoto 18 mil 2012 30 anos

Tubarão Saneamento Santa Catarina Plena de água e esgoto 102 mil 2012 30 anos

Paranaguá Saneamento Paraná Plena de água e esgoto 150 mil 1997 48 anos

Agreste Saneamento Alagoas PPP de água 230 mil 2012 30 anos

Águas Andradina São Paulo Plena de água e esgoto 58 mil 2010 30 anos

Águas Castilho São Paulo Plena de água e esgoto 19 mil 2011 30 anos

Atibaia Saneamento São Paulo PPP de esgotamento sanitário 135 mil 2013 30 anos

Águas Piquete São Paulo Plena de água e esgoto 13 mil 2010 30 anos

ESAP São Paulo Plena de água e esgoto 12 mil 2007 30 anos

Guaratinguetá 
Saneamento

São Paulo PPP de esgotamento sanitário 118 mil 2018 30 anos

Sanessol São Paulo Plena de água e esgoto 57 mil 2008 30 anos

SPAT Saneamento São Paulo PPP de água 5,5 milhões 2009 15 anos

Estrutura societária
A Iguá Saneamento é controlada por um Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (FIP Iguá), que 
detém participação majoritária de 67,76% no empreendimento, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social Participações (BNDESPar) e pelo MAYIM Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (FIP MAYIM) 
– que ingressou na Companhia em outubro de 2018, conforme descrito a seguir.

Resumo do ciclo operacional

FIP ÁGUA BNDESPAR FIP MAYIM

IGUÁ

67,76% 10,56% 21,68%

100%

Captação e tratamento

A água é captada 
de mananciais 
superficiais ou 
subterrâneos e 
encaminhada 
para estações de 
tratamento.

Distribuição de água

A água é distribuída 
até os clientes 
por meio de 
adutoras, estações 
elevatórias, 
boosters, redes 
de distribuição 
e reservatórios 
monitorados.

Gestão dos serviços

O consumo 
é aferido 
mensalmente por 
meio da leitura de 
hidrômetro, o que 
gera o cálculo da 
conta de água.

Coleta de esgoto

O esgoto gerado 
é coletado pela  
rede coletora 
e transportado 
por meio das 
tubulações e 
estações elevatórias 
de esgoto até 
as estações de 
tratamento.

Tratamento de esgoto

O esgoto passa por 
tratamento, quando 
são retirados todos os 
sólidos e impurezas 
presentes, antes que 
as águas  possam 
ser lançadas ao meio 
ambiente.
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Aumento de capital

Como parte de seu plano de expansão, em fevereiro 
de 2018, a Iguá adquiriu 100% das quotas emitidas 
pela sociedade PCT PARTICIPAÇÕES LTDA., que 
atuava desde 2013 como sócia minoritária das 
subsidiárias Águas Cuiabá S.A., Águas Canarana 
LTDA. e Iguá MT Participações LTDA., com 20% de 
participação em cada uma delas. Com isso, a Iguá, 
que já possuía 80% do capital social total e votante, 
passou a deter 100% das seis operações no estado 
do Mato Grosso (Águas Cuiabá, Águas Colíder, Águas 
Comodoro, Águas Canarana, Águas Alta Floresta 
e Águas Pontes e Lacerda) que atendem a uma 
população de aproximadamente 700 mil pessoas.

Acordo de investimento

Em julho de 2018, a Iguá firmou um Acordo de 
Investimento em conjunto com o Iguá Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia (FIP 
Iguá), RKP BRL Investments I LLC (IG4 Capital) e 
PIP6 Água LP, uma afiliada do Alberta Investment 
Management Corporation (AIMCo). No acordo, a 
AIMCo se comprometeu a realizar aporte de recursos 
no FIP Iguá de até R$ 400.000.000,00 (quatrocentos 
milhões de reais). Desse montante, 34,82% será 
aportado pelo FIP Iguá, com recursos de um dos atuais 

cotistas do fundo e de outras afiliadas da AIMCo, e 
os 65,18% restantes serão aportados diretamente 
por Mayim Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia (FIP Mayim), fundo de investimento 
com recursos oriundos de afiliadas da AIMCo e que 
é, em conjunto com o FIP Iguá, gerido e controlado 
pela IG4 Capital. Para contemplar o ingresso do FIP 
Mayim foi firmado um aditivo ao Acordo de Acionistas 
da Companhia.

Estrutura organizacional

Diretoria

A Diretoria da Iguá Saneamento tem entre suas 
atribuições: zelar pela observância da lei, do Estatuto 
Social e das deliberações tomadas em assembleias 
gerais e reuniões do Conselho de Administração, 
administrar os negócios, formular o planejamento 
estratégico e os planos operacionais considerando 
as necessidades de recursos humanos, financeiros 
e equipamentos, expedir regimentos, regulamentos 
e outras normas relacionadas à administração da 
Companhia, entre outras. Atualmente a Diretoria tem 
cinco membros, com mandato válido até 11/08/2019. 
Conheça a seguir os integrantes:

MEMBROS CARGO

Gustavo Fernandes Guimarães Diretor Presidente

Péricles Sócrates Weber Diretor de Operações e Transformação

Felipe Rath Fingerl Diretor Financeiro e Relação com Investidores

Denilson Gonzaga Diretor de Controladoria e Gestão

Jean Paul Veiga da Rocha Diretor Jurídico

Conselho de Administração

O Conselho de Administração é responsável por aprovar planos de negócio, orçamento anual, projetos de investimentos, 
participação em contratos com o poder público, celebração de contratos com partes relacionadas, demonstrações 
financeiras anuais consolidadas, aquisição ou venda de ativos com valor superior a cinco milhões de reais, aumento 
de capital, acordos de acionistas ou quotistas envolvendo as Controladas, eleição ou destituição do diretor-presidente, 
subscrição, aquisição, alienação ou oneração de participação em sociedades, mudança de objeto social, distribuição de 
dividendos das Controladas, emissão de debêntures não conversíveis em ações, entre outras atribuições. Atualmente, 
o Conselho tem seis membros, com mandato vigente até 19/07/2019. A seguir, estão apresentados os membros do 
Conselho e seus respectivos cargos:

MEMBROS CARGO

Paulo Todescan Lessa Mattos Presidente

Fernando Quintana Merino Membro efetivo

Gustavo Nickel Buffara de Freitas Membro efetivo

Helcio Tokeshi Membro efetivo

Jerson Kelman Membro efetivo

Gesner José de Oliveira Filho Membro independente efetivo

Da esquerda para direita, os executivos Denilson Gonzaga, Gustavo Fernandes Guimarães, Jean Paul Veiga da Rocha  e Péricles 

Sócrates Weber.

Comitês

Comitê de Auditoria

É um órgão não estatutário de caráter permanente, que assessora o Conselho de Administração na governança 
corporativa, no gerenciamento de riscos e na implementação de práticas anticorrupção.

MEMBROS CARGO

Heraldo Gilberto de Oliveira Presidente

Paulo Todescan Lessa Mattos Membro

Gustavo Nickel Buffara de Freitas Membro

Fernando Quintana Merino Membro

Helcio Tokeshi Membro

Comitê de Sustentabilidade

Assessora o Conselho de Administração no gerenciamento de riscos relacionados ao meio ambiente e a questões 
estruturais de saúde e medicina do trabalho. O grupo tem o apoio de profissionais de diferentes unidades de negócio 
(gestores e multiplicadores em cada uma das operações), que colaboram para a gestão dos diversos programas 
desenvolvidos pela Companhia. É um órgão não estatutário de caráter permanente.
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Comitê de Remuneração e Gente

Foi criado em 2018 com o objetivo de promover a eficiência das operações da Iguá por meio de instrumentos de 
gestão de capital humano, como engajamento, políticas de remuneração e avaliação de desempenho dos executivos 
estatutários. Assessora o Conselho de Administração, em conjunto com os outros comitês da Companhia.

MEMBROS CARGO

Paulo Todescan Lessa Mattos Membro

Gustavo Nickel Buffara de Freitas Membro

Heraldo Gilberto de Oliveira Membro

Governança corporativa
A Iguá valoriza e considera como norteadores de sua 
governança os princípios de transparência, equidade, 
prestação de contas e responsabilidade corporativa.

Em alinhamento a essas premissas, a Companhia 
adota procedimentos e práticas constantes no Código 
de Melhores Práticas de Governança Corporativa 
do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC) e também as recomendações do Regulamento 
de Listagem do Segmento Bovespa Mais, da B3, que 
encoraja elevados padrões de gestão e transparência, 
atrativos para o mercado e para os investidores.

Entre as boas práticas de governança, são destaque: 
a criação da área de Compliance, Controles Internos 
e Riscos, o mapeamento e o gerenciamento de riscos 
e controles, a execução de auditorias externas, 
responsabilidades e estruturas de gestão bem 
definidas, processos e instrumentos para que diretores 
e conselheiros possam monitorar projetos e indicadores 
de desempenho e o conselho consultivo formado por 
profissionais com amplos conhecimentos e experiências 
para assessorar a Diretoria na tomada de decisões.

Outra demonstração de governança bem estruturada 
está na implementação do Código de Conduta e de 
políticas organizacionais aplicáveis a colaboradores 
e parceiros externos, abrangendo: Anticorrupção, 
Conflito de Interesses, Fusões, Aquisições e outras 
Operações Societárias, Oferta e Recebimento de 
Presentes, Brindes e Hospitalidades, Relacionamento 
com o Poder Público, Relacionamento com Terceiros, 
Transações com Partes Relacionadas, Compras e 
Aquisições e Contratação de Colaboradores. Em linhas 
gerais, as políticas promovem relações íntegras, 
transparentes e justas e proíbem qualquer tipo de 
vantagem irregular e favorecimento ilícito.

Ética e Integridade

Para promover integridade, transparência e 
sustentabilidade na condução de seus negócios, a 
Iguá elaborou e implementou o Código de Conduta. 
O documento tem orientações que contemplam 
colaboradores, fornecedores, terceiros, poder público 
e a sociedade em geral.

São abordadas questões de responsabilidade social; 
combate à discriminação e diversidade, ambiente 
de trabalho, igualdade de oportunidades, saúde e 

MEMBROS CARGO

Paulo Todescan Lessa Mattos Presidente

Gustavo Nickel Buffara de Freitas Membro

Otávio Ferreira da Silveira Membro independente

Ricardo Voltolini Membro independente

segurança no trabalho, proibição de uso de mão de 
obra forçada e/ou infantil, uso responsável de bens e 
ativos da organização e preservação do meio ambiente.

O código conta com recomendações para evitar e 
combater conflitos de interesse e transações que 
representem qualquer tipo de favorecimento financeiro 
e comercial irregular entre colaboradores, fornecedores, 
agentes públicos e outros atores. Também deixa 
claro o dever de observar e cumprir leis, normas e 
regulamentos, como as leis anticorrupção e antitruste.

São abordadas, ainda, questões como a 
transparência e a credibilidade das demonstrações 
financeiras, livros e registros, bem como o 
compromisso de colaboradores e terceiros com a 
proteção de informações privilegiadas. Leia mais em 
“Relacionamento com Fornecedores”, na página 35.

Atendimento telefônico

0800 713-0051

Internet

www.linhaetica.com.br/etica/iguasaneamento

E-mail

iguasaneamento@linhaetica.com.br

Caixa Postal

79518, CEP 04711-904, São Paulo – SP









A Iguá registra a entrega e a ciência dos colaboradores 
sobre o Código de Conduta por meio de um “Termo 
de Responsabilidade e Compromisso de Adesão”. 
Além disso, todos os profissionais são capacitados 
sobre o código e as políticas corporativas e recebem 
comunicados periódicos sobre a conduta ética 
esperada pela Companhia.

Um Canal de Denúncias é disponibilizado a 
todos os públicos da Companhia para que sejam 
reportadas situações que possam representar 
violações ao código, políticas empresariais, leis 
ou regulamentos aplicáveis. O canal garante a 
confidencialidade das informações e preserva a 
identidade das pessoas envolvidas.

Os meios de contato são:

http://www.linhaetica.com.br/etica/iguasaneamento
mailto:iguasaneamento@linhaetica.com.br


Relatório de Sustentabilidade 2018

14 15

Em 2018, foram apresentados 41 relatos, sem impacto 
para as demonstrações financeiras e sem relação com 
corrupção ou com violações de direitos humanos. Os 
casos foram apurados e tratados pela empresa, com 
visitas in loco e orientações aos envolvidos.

As ações de compliance são extensivas aos processos 
relacionados à contratação de serviços e à compra 
de insumos e equipamentos. A transparência e a 
neutralidade também são parte dos processos e 
práticas de contratações de novos colaboradores.

O entendimento da Companhia é que a gestão do 
compliance deve atuar como um parceiro de negócios 
atendendo as demandas do negócio.

Inovação
A inovação faz parte da essência da Iguá, que 
trabalha diariamente em busca de iniciativas que 
tragam benefícios para o setor de saneamento. 
Com base nessa diretriz, os projetos a seguir foram 
desenvolvidos ao longo de 2018.

Iguá Lab

Um dos grandes destaques de inovação em 2018 foi 
a criação do Iguá Lab, um programa que desafiou 
empreendedores a criarem soluções disruptivas para 
transformar o setor de saneamento, com foco em 
cinco grandes temas: comunicação com clientes, 
perdas de água, treinamento dos colaboradores, 
fintech (para gestão financeira e redução de 
inadimplência) e tecnologia.

Realizado em parceria com o BrazilLAB e a 
Aceleradora Organica, o programa atraiu 90 
inscritos. Desse total, 16 startups foram para 
a final e participaram do “Pitch Day” – evento 
de apresentação e avaliação de projetos. Foram 
selecionadas dez ideias vencedoras: QueroQuitar 
e PopRecarga (Fintech), Vazou (Comunicação), 
Talent Matching, Eruga e LifeLike (Treinamento), 
S.O.Esco e Itatijuca (Tecnologia) e I.Systems e 
Stattus4 (Perdas). Os empreendedores dessas 
ideias tiveram acesso à mentoria e ganharam a 
oportunidade de fechar contrato de um ano com 
a Iguá ou de receber investimentos da empresa. 
Conheça a seguir as soluções das sete startups que 
permanecem no programa:

• LifeLike: cria chatbots (programas de computador 
que simulam conversa com pessoas reais) 
mais humanizados, capazes de criar narrativas 
memoráveis. Tem potencial de uso para 
comunicação com a sociedade.

• Kludo: plataforma de treinamento gamificada 
que visa aumentar o engajamento, reduzir custos 
e maximizar a produtividade dos colaboradores. 
Tem potencial para uso como ferramenta digital de 
desenvolvimento da Companhia.

• Eruga: plataforma de realidade virtual aplicada 
a treinamento corporativo. Com ela, é possível 
criar experiências imersivas em um ambiente 
controlado e com melhor custo-benefício. A 
tecnologia foi adotada pela Companhia, em 
contratos de prazo determinado.

Evento do Programa Iguá Lab, que reuniu startups em busca de soluções para o setor de saneamento.

• QueroQuitar: fintech de negociação de dívidas 
pela internet e educação financeira. Oferece uma 
plataforma web que permite fazer acordos de 
forma prática e amigável, sem que o consumidor 
tenha custos com a operação.

• Itatijuca: desenvolve processos industriais e 
soluções baseadas em biotecnologia e química 
verde. A proposta é para o uso do fosfato contido 
no lodo de esgoto como insumo para outras cadeias 
de valor, como a do agronegócio. Requer testes e 
análise de viabilidade financeira.

• I.Systems: desenvolve softwares baseados em 
machine learning e inteligência artificial. Sua 
proposta é um algoritmo para automação da 
pressão da rede, que gera otimização do sistema, 
redução de perdas e menor consumo de energia. 
Requer testes e análise de viabilidade financeira.

• Stattus4: oferece um sistema capaz de detectar 
vazamentos não aparentes na rede de distribuição 
de água, a partir da leitura da vibração das 
tubulações. Solução com potencial de contribuição 
para a redução de perdas de água, em andamento 
nas concessões da Iguá.

O programa Iguá Lab foi eleito a ideia mais inovadora 
do ano pelo PPP Awards & Conference Brazil 2018, o 
mais relevante prêmio de parcerias público-privadas 
do país. 

Novas Tecnologias da Informação

A fim de proporcionar ainda mais eficiência em sua 
gestão e de agregar soluções que deem suporte ao 
crescimento da organização, a Iguá adotou novos 
recursos tecnológicos ao longo de 2018.

Internamente, a empresa passou a usar uma solução 
de gestão empresarial da SoftExpert, o sistema 
jurídico Espaider e o software de recrutamento e 
seleção Kenoby. Também implantou o Sysmat, para 
cadastro e gerenciamento de materiais e serviços, 
e a plataforma Power BI, que facilita o processo 
de análise do desempenho financeiro e operacional 
das unidades e do grupo. Além disso, foi realizada 
a migração do sistema de gestão empresarial ERP 
(sigla em inglês para Planejamento dos Recursos 
Empresariais) para uma versão mais nova. Todas 
essas novas ferramentas estão alinhadas com o 
propósito de transparência nas atividades e eficiência 
dos processos, criando um ambiente de sinergia e 
boas práticas.

Buscando a prestação de um serviço adequado 
e transparente para a sociedade onde atua, foi 
realizada, ainda, uma melhoria com foco direto na 
população. Para contribuir com a mobilidade no 
trânsito durante as obras de implantação dos sistemas 
de coleta e tratamento de esgoto, a operação de 
Tubarão (SC) integrou as informações sobre as obras 
em andamento aos aplicativos Waze e Google Maps, 
de navegação por GPS. Assim, os moradores locais 
podem saber facilmente onde há interdições parciais 
ou totais que possam gerar congestionamento. 
Com essa colaboração, a empresa passou a fazer 
parte do Programa Cidadãos Conectados do Waze, 
que promove a troca de informações para tornar o 
trânsito mais fluido e seguro.

Nas operações Águas Cuiabá e Tubarão Saneamento, 
o acompanhamento da evolução das obras já está 
em vigor e pode ser verificado nos respectivos sites. 
É importante ressaltar que essa ferramenta será 
extensiva às demais operações que possuírem obras 
em seu escopo de atividades ao longo de 2019.
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DESEMPENHO 
FINANCEIRO
Demonstrando sua transparência com a sociedade 
e partes interessadas, a Iguá apresenta neste 
capítulo um resumo do seu desempenho financeiro 
em 2018, que estará melhor detalhado no Relatório 
da Administração de 2018, também publicado e 
disponível para consulta.

A receita líquida cresceu 29,7% em 2018 e alcançou 
R$ 744,9 milhões, enquanto o EBITDA ajustado 
atingiu R$ 255,2 milhões (margem de 43,9%). A 
retomada da Companhia no mercado de crédito e 
capitais foi marcada pelo aumento de capital de R$ 
400 milhões.

O ano de 2018 representa um importante avanço 
na história da Iguá Saneamento, consolidando a 
Companhia como um dos principais operadores 
privados do setor de saneamento no Brasil. Além da 
melhora significativa de seus indicadores financeiros e 
operacionais, o ano de 2018 trouxe também grandes 
conquistas, dentre as quais podem ser destacadas:

• Em fevereiro de 2018, a Companhia consolidou 
a sua participação societária nas seis operações 
do estado do Mato Grosso: Cuiabá, Alta Floresta, 
Pontes e Lacerda, Colíder, Canarana e Comodoro. 
A Companhia, que detinha 80% de participação 
nas seis operações do Mato Grosso, adquiriu as 
quotas da PCT Engenharia, que detinha 20% dos 
ativos. Com a aquisição, a Companhia passou, 
portanto, a deter direta e indiretamente 100% de 
participação nas operações, que juntas atendem 
aproximadamente 700 mil pessoas no estado.

• Em abril de 2018, marcando a retomada da 
Companhia no mercado financeiro e de capitais, 
foi liquidada a 3ª emissão de debêntures simples 
não conversíveis em ações da Iguá Saneamento 

no valor de R$ 70 milhões. Os recursos captados 
foram fundamentais para reforçar o caixa da 
Companhia, ampliando a liquidez e a capacidade 
de investimentos em suas operações. A Companhia 
emitiu também no 4º trimestre de 2018 cinco CCBs 
(Cédulas de Crédito Bancário) por meio do BTG, 
a fim de dar suporte ao plano de investimentos 
na Sanessol e em quatro operações do interior 
do Mato Grosso. Em dezembro de 2018, o 
Ministério das Cidades aprovou o enquadramento, 
como prioritário, do projeto de investimento da 
Paranaguá Saneamento, subsidiária da Companhia 
responsável pelo contrato de concessão de água e 
esgoto em Paranaguá (PR), para fins de emissão de 
debêntures nos termos do art. 2º da Lei no 12.431 
(“debêntures incentivadas”).

• Em outubro de 2018, como resultado do 
cumprimento das ações previstas no Acordo de 
Investimento assinado no dia 30 de julho de 2018 
entre a Iguá (Iguá Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia – seu atual acionista 
controlador – RKP BRL Investments I LLC e PIP6 
Agua LP) e uma afiliada do Alberta Investment 
Management Corporation (AIMCO), um dos maiores 
fundos de investimentos do Canadá, foi concluída a 
transação que envolve aporte de R$ 400 milhões na 
Companhia, conforme fato relevante publicado em 
31.10.2018. Os recursos estão sendo destinados 
aos investimentos para cumprimento de metas 
contratuais e à busca por novas oportunidades no 
setor de saneamento. O aporte de capital resultante 
da operação leva a Iguá a um novo patamar no 
mercado privado de saneamento e fortalece o 
posicionamento da Companhia em relação à 
expansão de suas atividades por meio de novos 
negócios e/ou operações de fusão e aquisição 
dentro do setor. A operação contribuiu também para 
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o fortalecimento da estrutura de capital da Iguá 
por meio de aporte de capital primário, que trouxe 
melhora dos índices de liquidez e alavancagem 
e proporcionou maior capacidade, agilidade e 
flexibilidade para a realização de investimentos. 
A operação reforça a governança corporativa da 
Iguá, uma vez que traz para o quadro societário 
da companhia um investidor com perfil qualificado, 
que busca a adoção e a implementação das 
melhores práticas de governança nas companhias 
em que investe.

• Em novembro de 2018, foi lançado o Instituo Iguá 
de Sustentabilidade, uma associação sem fins 
lucrativos, de direito privado, que nasce de forma 
independente, atuando em sinergia com outras 
empresas, investidores e organizações da sociedade 
civil e governamentais, multiplicando o impacto de 
suas atividades e buscando formas de contribuir 
para a universalização do saneamento no Brasil 
por meio da promoção da inovação e da educação 
para o desenvolvimento sustentável. O Instituto 
possui estrutura formada por um Conselho de 
Administração, composto por acionistas e diretores 
da Iguá Saneamento e especialistas do setor, tais 
como Gesner Oliveira, ex-presidente da Sabesp e 
do Cade, e Ricardo Voltolini, diretor-presidente da 
consultoria Ideia Sustentável.

• Em dezembro de 2018, o Iguá Lab foi eleito a ideia 
mais inovadora do ano no PPP Awards, o mais 
relevante prêmio de parcerias público-privadas 
(PPP) do país. Lançado em abril de 2018 pela 
Iguá Saneamento, em parceria com o BrazilLAB 
e Aceleradora Organica, o Iguá Lab recebeu 90 
soluções desenvolvidas por startups para cinco 
grandes desafios enfrentados por empresas de 
saneamento no Brasil: inadimplência, perda de 
água, comunicação com clientes, treinamento de 
colaboradores e tecnologia. Ao final do projeto, 
dez propostas foram selecionadas e apenas sete 
continuam em andamento, com a oportunidade 
de firmar contratos de prestação de serviço com a 
Companhia ou receber investimentos. O Iguá Lab 
ilustra de forma concreta a mentalidade inovadora da 
Companhia, um dos pilares de sua visão estratégica 
e que representa o núcleo do novo DNA da Iguá.

• Ao longo de 2018, a Iguá trabalhou de maneira 
intensa no fortalecimento do programa de 
compliance desenvolvido em conjunto com os 
escritórios Tozzini Freire e Cravath. A Companhia 
elaborou no início do ano o seu Código de 
Conduta, que tem como compromisso orientar a 
condução dos negócios da Iguá de maneira íntegra, 
transparente e sustentável, cumprindo todas as 
leis, normas internas e externas, bem como as 
políticas e as regras estabelecidas – garantindo, 
assim, que todos os seus colabores e terceiros 

entendam e pratiquem as diretrizes determinadas. 
O Código de Conduta cobre temas como relação 
com poder público, responsabilidade social, saúde 
e segurança no trabalho, meio ambiente, conflito 
de interesses, lei anticorrupção, entre outros. Ao 
longo do ano, o programa de compliance e o Código 
de Conduta foram amplamente divulgados para e 
pela Companhia, que também organizou sessões 
de treinamento em todas as suas operações.

• A Companhia participou pela segunda vez 
do Programa de Certificação Great Place to 
Work (GPTW) e, com base nas respostas de 
seus colaboradores, conquistou novamente a 
certificação. O GPTW tem como objetivo medir de 
forma prática a percepção dos funcionários em 
relação à empresa. A obtenção da certificação é mais 
um reconhecimento do trabalho que vem sendo 
implementado em todos os níveis da Companhia 
para se criar um bom ambiente de trabalho e 
melhorar cada vez mais o clima organizacional.

• Em 2018 foi concluída também a implementação do 
Centro de Excelência Iguá (CEI), em São José do 
Rio Preto. O centro de serviços compartilhados tem 
como objetivo de apoiar as operações do Grupo de 
forma centralizada e eficiente em diversas áreas 
administrativas e financeiras, tais como tecnologia 
da informação, contabilidade, gestão de pessoas, 
etc. Com o CEI, a Iguá busca não só otimização de 
custos, como também a consolidação de processos 
que refletem o novo modelo de gestão focado em 
performance e respeito aos mais elevados padrões 
éticos e de governança.

No que tange ao desempenho financeiro, as 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 
de dezembro de 2018 evidenciam uma nova fase 
de crescimento, eficiência operacional, retomada 
de investimentos e equilíbrio financeiro, todos 
sustentados por um novo modelo de negócios e 
governança. Estão apresentados abaixo os principais 
destaques do resultado da Companhia no período:

• Crescimento de 29,7%, ou de R$ 170,7 milhões, na 
Receita Liquida em relação ao exercício de 2017, 
atingindo R$ 744,9 milhões.

• O EBITDA ajustado apresentou aumento de 20,3%, 
passando de R$ 212,1 milhões em 2017 para R$ 
255,2 milhões em 2018.

• Os investimentos apresentaram crescimento de 
178% em 2018 quando comparados a 2017, 
ilustrando não só a capacidade financeira de colocar 
em prática o plano de investimentos, como também 
o comprometimento da Companhia com as metas 
contratuais. Dentre os investimentos, podem 
ser destacadas a conclusão e a inauguração da 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Cominese 
em Paranaguá (PR), que ampliou o tratamento de 
esgoto na cidade de 72% para 90%.

• Com relação ao nível de alavancagem, o índice 
Dívida Líquida/EBITDA fechou 2018 em 3,6x. O 

2018 REPRESENTA UM  
IMPORTANTE AVANÇO NA  
HISTÓRIA DA IGUÁ 
SANEAMENTO, CONSOLIDANDO 
A COMPANHIA COMO UM DOS 
PRINCIPAIS OPERADORES 
PRIVADOS DO SETOR DE 
SANEAMENTO NO BRASIL.

“

”

endividamento encontra-se 86% concentrado no 
longo prazo, refletindo perspectiva positiva para 
a execução dos investimentos e o crescimento do 
negócio em 2019.

• Elevação do rating para BBB-(bra) pela Fitch Ratings.
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SUSTENTABILIDADE

Com base na sustentabilidade que integra o seu DNA, 
a Iguá iniciou em 2018 as ações para a elaboração 
do Planejamento Estratégico de Sustentabilidade. 
Dentre as movimentações realizadas está a definição 
dos quatro eixos estratégicos de atuação, a serem 
apresentados neste capítulo. Além disso, também em 
2018, iniciou-se a implantação do Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA).

O SGA contempla a identificação dos aspectos e 
impactos ambientais da empresa, o atendimento à 
legislação ambiental vigente, o estabelecimento de 
objetivos e metas para a eliminação ou redução dos 
impactos ambientais, a implantação de plano de 
gerenciamento de riscos, a operação dos sistemas 
com efetivo controle operacional e seus registros, 
e, ainda, uma política de comunicação com as 
partes interessadas.

Em 2018, foram realizadas diversas ações 
estruturais relacionadas ao SGA, tais como a 
padronização de procedimentos, a melhoria dos 
controles, o treinamento e a capacitação das 
equipes e o desenvolvimento de um plano de 
gestão de perdas para cada uma das concessões. 
Os avanços de implantação do sistema tiveram 
como um dos focos a conformidade ambiental 
das operações. Nesse sentido, a Iguá implantou 
um Sistema de Gestão de Conformidade Legal 
Ambiental e de Segurança e Saúde Ocupacional, 
que contempla a gestão das legislações municipais, 
estaduais e federais, vigentes nas localidades 
onde opera as condicionantes de suas outorgas e 
licenças ambientais de todos os seus sistemas de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Para cada exigência legal aplicável, a Companhia 
reuniu evidências de cumprimento ou elaborou planos 

de ação para ajustar suas práticas ao que a lei requer. 
Um dos primeiros resultados foi a regularização de 
grande parte dos processos de licenças de operação e 
outorgas dos sistemas de água e esgoto.

O SGA será integrado ao sistema de gestão da 
qualidade e ao sistema de gestão de segurança, 
saúde ocupacional e responsabilidade social.

Para o ano de 2019, a Iguá está elaborando uma forma 
de reconhecimento das operações por meio da criação 
do Selo Iguá. O objetivo dessa iniciativa será premiar 
as concessões que se empenharem e se destacarem 
por meio de boas práticas e iniciativas aderentes aos 
princípios de sustentabilidade, corroborando assim a 
estratégia da Companhia de ser a melhor empresa de 
saneamento do Brasil.

Segurança Hídrica
Com o aumento da demanda por água, decorrente 
do crescimento populacional e dos níveis de consumo 
per capita, aumenta também a pressão sobre os 
mananciais de abastecimento – fontes de água 
doce superficial ou subterrânea utilizadas para 
consumo humano e desenvolvimento de atividades 
econômicas. Essa pressão expõe os mananciais a 
riscos, como práticas inadequadas de uso do solo e da 
água, superexploração de recursos hídricos, remoção 
de cobertura vegetal (exemplo: mata ciliares), erosão 
e assoreamento de rios e córregos, entre outros.

Consciente desse cenário, a Iguá refirma seu 
compromisso com a segurança hídrica, ou seja, 
com a busca pela garantia do acesso sustentável à 
água doce de qualidade, por meio da preservação 
de ecossistemas, do uso responsável da água, 
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da redução da poluição e de outras práticas que 
contribuam para a manutenção da disponibilidade 
desse valioso recurso.

Para que esse posicionamento seja fortalecido 
nas práticas operacionais, em 2018, a Companhia 
estabeleceu um plano mínimo de amostragens 
que atende integralmente à legislação vigente. 
Adicionalmente, encontra-se em fase de elaboração 
um Plano de Monitoramento de Mananciais. As 
melhorias de gestão começarão a ser vistas a 
partir de 2019 e abrangem: mapeamento e gestão 
sistemática de riscos, sistemas digitais online para 
gerenciamento das captações, trabalho conjunto 
com órgãos ambientais, agências e comitês de bacia, 
agências reguladoras e Ministério Público para o uso 
adequado das bacias, gestão de perdas no sistema 
produtor e distribuidor, estímulo ao plantio de espécies 
de mata ciliar para recuperação ambiental, realização 
de programas de educação ambiental e incentivo a 
estudos acadêmicos relacionados aos impactos das 
mudanças climáticas nas bacias de captação.

Eficiência na Produção 
e Distribuição de Água
A Iguá tem como um de seus pilares de atuação a 
eficiência nos processos de tratamento e distribuição. 
Para isso, a empresa busca garantir a distribuição 
de água com qualidade, dentro dos padrões de 
potabilidade definidos pela Portaria de Consolidação 
n° 5, de 2017, do Ministério da Saúde; reduzir 
o uso de energia em toda a cadeia do sistema de 
distribuição de água, otimizar a aplicação de produtos 
químicos no tratamento e reduzir as perdas reais e 
aparentes para patamares sustentáveis.

Indicadores de qualidade

Para manter elevados padrões de qualidade de seus 
serviços, a Iguá conta com uma rotina de manutenção 
preventiva de todo o sistema operacional e monitora 
indicadores de desempenho, como de qualidade 
da água distribuída, água tratada, água filtrada, 
perdas, consumos de insumos e consumo energético. 
Assim, caso ocorra qualquer tendência de desvio dos 
parâmetros estabelecidos, a Companhia pode adotar 
rapidamente medidas corretivas e de resolução.

Em 2018, foram estruturados novos indicadores 
de qualidade de água, parametrizados conforme a 
legislação vigente. Um deles mede quantos sistemas 
da Iguá atendem integralmente aos níveis de 
qualidade determinados pelo Ministério da Saúde 
em relação à potabilidade da água. Até o fim do ano, 
99,03% dos sistemas da Companhia se enquadraram 
nesse critério.

Eficiência energética

Operar um sistema de água requer o uso de muita 
energia elétrica. Para se ter uma ideia, somente 
em 2018, a Iguá consumiu um total de 83.706 
MWh. Esse alto consumo ocorre, principalmente, 
nas etapas de captação e adução de água, além da 
operação de estações elevatórias, que usam potentes 
equipamentos, bombas e motores hidráulicos para o 
transporte da água tratada e/ou bruta.

Diante desse cenário, que também reflete nos custos 
operacionais e emissões de gases de efeito estufa, a 
Iguá criou um projeto de eficientização energética, 
que irá gerar um novo modelo de gestão de energia 
para a Companhia. A iniciativa foi estruturada em três 
pilares: realizar estudos sobre os benefícios gerados 
pelo mercado livre de energia elétrica, avaliar a 
viabilidade de implantar alternativas de autogeração 
de energia e sistema de geração distribuída e adotar 
melhorias operacionais e estruturais para redução do 
consumo. Em cada um dos pilares, o projeto busca 
novas tecnologias e abordagens inovadoras para o 
tema. A iniciativa está em andamento e terá seus 
impactos mensuráveis ao longo de 2019.

Combate a perdas

Sempre com foco na sustentabilidade de suas 
atividades, em 2018, foi criado um projeto para 
combater as perdas de água nos sistemas de 
distribuição, contando com diversos especialistas e 
um grupo interno dedicado à gestão do tema. Esse 
time revisou processos e controles, elaborou novos 
procedimentos, adotou metodologias que permitem 
maior controle e mensuração de desperdícios e 
desenvolveu um plano de ação de curto e longo 
prazos. Somente em 2018, o projeto já foi responsável 
por promover a redução de 7% nas perdas de água, 
quando comparado a 2017 – resultado que deve ser 
potencializado ao longo dos próximos anos.

O projeto inclui a avaliação minuciosa das ações 
planejadas para cada operação e a análise de 
aderência das ações planejadas ao resultado que 
se busca alcançar. Para auxiliar nessa análise, 
o grupo de trabalho definiu, juntamente com 
consultoria especializada, novos indicadores de 
acompanhamento operacional, a serem aplicados 
em todas as concessões, detalhando as perdas por 
sistema, até a última unidade de controle compatível 
com cada operação.

O trabalho também incluiu o cálculo da perda ótima, 
até a qual é viável economicamente o investimento em 
perdas nos sistemas. Essa análise permite priorizar 
os investimentos em melhorias dos sistemas, focando 
nas ações que trazem eficiência operacional aliada à 
estratégia de investimentos.

Gestão de resíduos

Com o objetivo de reduzir o impacto ambiental de 
suas atividades, a Iguá segue as determinações da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e adota boas 
práticas aplicáveis às etapas de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento, destinação e disposição final 
de resíduos.

No caso de estações de tratamento de água, em que o 
lodo corresponde a grande parte do resíduo gerado pela 
empresa (412.122 toneladas em 2018), a Companhia 
tem buscado alternativas à destinação para aterros 
sanitários. Uma das práticas já adotadas pela operação 
Agreste Saneamento, por exemplo, é a utilização 
do lodo proveniente de Estação de Tratamento de 
Água (ETA) como insumo para fabricação de tijolos 
ecológicos. Com essa prática, a Companhia reduz 
custos com o descarte desse material, contribui para 
a diminuição de áreas desmatadas para a exploração 
de jazidas de argila e ainda promove a redução no 
consumo de água para produção de tijolos. O lodo 
acumulado durante seis meses possibilitou a produção 
de mais de 5,8 milhões de tijolos.

Adicionalmente, na operação SPAT, a Companhia 
foi pioneira na utilização de uma tecnologia térmica 
para secagem de lodo de ETA. Com a solução, o lodo 
úmido desaguado das centrífugas é colocado em um 
secador, aquecido a vapor, que eleva o teor de resíduos 
sólidos de 16% para até 95%. O aquecimento a vapor 
é gerado por uma caldeira, a partir da combustão 
de cavaco de madeira reciclada e os gases emitidos 
no processo passam por sistemas de exaustão para 

Tijolo ecológico feito a partir do lodo de ETA.
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retenção de materiais particulados. Após avaliação e 
validação do projeto-piloto, a iniciativa está em fase 
de licenciamento ambiental e terá sua implantação 
definitiva em 2019, principalmente para locais onde a 
produção de lodo é superior a cem toneladas por dia.

Além dos projetos mencionados, a Iguá dedica-se a 
promover mudanças comportamentais duradouras e 
abrangentes. Em 2018, a empresa lançou o programa 
corporativo “Pense consciente, faça sustentável”, 
com o objetivo de disseminar e fomentar práticas 
sustentáveis em todas as instalações, abrangendo: 
economia de energia, uso racional da água e 
separação de resíduos. Cada uma das operações 
aderiu ao programa e como exemplo de mudança de 
hábitos, a não utilização de copos descartáveis já é 
uma realidade para toda a Iguá.

Produtos químicos

Para os sistemas de tratamento de água, a Iguá 
utilizou em 2018 a quantidade de 5.049 toneladas de 
produtos químicos. Buscando a melhoria constante 
das atividades operacionais, os diagnósticos 
elaborados nos sistemas de abastecimento de água 
incluíram a análise da eficiência dos processos e 
da utilização adequada dos produtos químicos no 
tratamento. Com isso, foi possível identificar pontos 
de melhorias operacionais, otimizando a aplicação 
dos produtos químicos no tratamento da água.

Responsabilidade na 
Coleta e Tratamento 
de Esgoto
Ser responsável pela coleta, tratamento e destinação 
de esgoto, para Iguá, significa aperfeiçoar 
constantemente o processo de tratamento de 
efluentes, contribuir para a recuperação de cursos 
d’água e ampliar a cobertura de coleta e tratamento 
de esgoto, visando à universalização dos serviços e 
melhores condições de saúde pública.

Com a implantação do Sistema de Gestão Ambiental, 
foram inspecionadas e diagnosticadas todas as 
Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) existentes, 
criando-se um plano de ação para cada uma delas, 
incluindo o monitoramento de indicadores de 
desempenho mensalmente. Adicionalmente, são 
realizadas melhorias nos processos de tratamento 
existentes e avanços na universalização da coleta e 
do tratamento de esgoto, viabilizadas pela efetiva 
execução do plano de investimentos da Companhia.

Alinhada às premissas de aperfeiçoamento constante 
em seus processos, a Iguá realiza o tratamento 

de esgoto e o lançamento de efluentes conforme 
parâmetros exigidos pela legislação vigente e também 
de acordo com padrões de qualidade internos, 
mitigando, assim, os riscos de poluição dos corpos 
receptores. Somente em 2018, a Companhia tratou 
32.624.652,39 m³ de esgoto doméstico e investiu 
mais de R$ 121 milhões na ampliação e melhoria 
desse processo.

Indicadores de qualidade

Também em 2018 foi desenvolvido um indicador para 
acompanhar o nível de atendimento às exigências 
constantes em cada uma das licenças de operação 
dos sistemas de esgotamento sanitário. No início 
do ano, o atendimento era de aproximadamente 
39,6% e, depois de doze meses de intenso trabalho, 
o percentual subiu para 73,1%. Esse avanço 
demonstra o compromisso da empresa com a 
eficiência de remoção de poluentes do esgoto tratado 
e, consequentemente, com a melhora da qualidade 
da água dos corpos hídricos receptores. O indicador 
de esgoto tratado demonstra também a análise 
quantitativa das amostras do efluente final, firmando 
o compromisso de excelência da Companhia com os 
resultados obtidos, assim como a exigência de alto 
padrão de qualidade.

Eficiência energética

Assim como nos processos de captação, tratamento 
e distribuição de água, a Iguá tem trabalhado para 
promover a eficiência energética nos processos de 
coleta e tratamento de esgoto. O projeto baseado nos 
três pilares – mercado livre, autogeração e melhorias 
operacionais e estruturais – também se aplica aos 
sistemas de esgotamento sanitário, que só em 
2018 foi responsável pelo consumo de 11.424 MWh. 
Uma das ações é a busca por fontes renováveis que 
possam diminuir o impacto ambiental das atividades 
de tratamento de efluentes sanitários.

Além disso, as atividades de esgotamento sanitário 
são também contempladas pela implantação do 
Sistema de Gestão Ambiental, que tem como um de 
seus pilares a redução da poluição gerada pelo esgoto.

Gestão de resíduos

Com uma produção anual de 1.301 toneladas de 
lodo provenientes das Estações de Tratamento de 
Esgoto, uma das ações da Iguá na gestão de resíduos 
é a busca por alternativas à destinação desse lodo 
aos aterros sanitários, a exemplo do que ocorre no 
sistema de produção de água.

Uma das melhorias realizadas no ano de 2018 foi 
o início do diagnóstico do lodo gerado em todas as 

ETEs da empresa, que contribuirá para que, em 
2019, seja finalizado e implementado o Plano Diretor 
de Lodos, com diretrizes e tecnologias adaptáveis à 
realidade climática, socioambiental e econômica de 
cada operação.

Produtos químicos

A utilização de produtos químicos em sistemas de 
tratamento de esgotos sanitários consumiu 146 
toneladas no ano de 2018. Diante disso, a Iguá analisa 
constantemente seus processos de tratamento em 
busca de soluções operacionais e metodológicas que 
possam ser aplicadas e aperfeiçoadas para reduzir o 
consumo de produtos químicos.

Projeto de otimização 
dos processos

Em consonância com as boas práticas de 
sustentabilidade, a Iguá aderiu a um novo conceito 

de tratamento de esgoto em suas operações. Um 
exemplo disso foi a inauguração em 2018 da Estação 
de Tratamento de Esgoto Cominese, em Paranaguá 
(PR), com tecnologias mais modernas, que exercem 
menor impacto no meio ambiente. O projeto ocupa um 
terreno menor do que o convencional, o que reduz a 
área de supressão vegetal, e foi feito com método de 
construção modular, que permite ampliações futuras 
à medida que a demanda da população aumenta, 
gera menos resíduos e reduz o tempo de montagem 
do sistema. O processo físico-químico da estação, 
aliado a uma tecnologia europeia de filtro biológico, 
diminui a carga orgânica cinco vezes mais rápido que 
nos sistemas convencionais. Outro benefício é que o 
processo de filtração, combinado com a eliminação 
dos gases na entrada da estação, contribui para 
a redução de odores no processo, o que melhora a 
qualidade do ar e contribui para o bom relacionamento 
da empresa com a população do entorno da ETE. Com 
a inauguração, mais de 40.000 pessoas passaram a 
ser atendidas com o tratamento de esgoto.

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Cominese em Paranaguá (PR).
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GÊNERO

FAIXA ETÁRIA

FAIXA DE REMUNERAÇÃO
(em número de salários mínimos)

ESCOLARIDADE

ETNIA

Masculino

Até 20 anos

De 0 a 3 salários

Ensino fundamental

Amarelos

Feminino

De 21 a 30 anos

De 4 a 7 salários

De 31 a 40 anos

De 8 a 17 salários

De 41 a 50 anos
Acima de 50 anos

Ensino médio

Brancos

Ensino superior

Negros

Pós graduação

Pardos

Respeito às Pessoas

Perfil dos colaboradores

O sucesso da Iguá é resultado do profissionalismo e dedicação de 1.615 colaboradores, que trabalham em suas 
18 operações ao redor do Brasil. As pessoas que compõem a organização são, em sua maioria: homens (78%), 
entre 21 e 40 anos (72%), com escolaridade entre ensino fundamental e ensino médio (76%), brancos e pardos 
(90%), que recebem remuneração de até três salários mínimos (82%). Há 28 pessoas com deficiência no quadro de 
colaboradores. Veja a seguir mais detalhes:

O monitoramento das características de perfil dos 
trabalhadores, a exemplo do que é mostrado nos 
gráficos, pode auxiliar a Iguá a planejar e implementar 
medidas mais assertivas de treinamentos, concessão 
de benefícios, projetos de saúde e qualidade de vida, 
promoção da diversidade e da gestão inclusiva, entre 
outras questões.

Esse acompanhamento também ajuda a Companhia 
a compreender melhor o contexto dos indicadores de 

gestão humana. Em uma base predominantemente 
composta por trabalhadores jovens, que ganham até 
três salários mínimos e têm nível de escolaridade 
até o ensino básico, é usual que exista forte pressão 
sobre a rotatividade, por exemplo. Na Iguá, esse 
indicador – que mede o fluxo de entradas e saídas 
de pessoas em uma organização – está em 26,7%. 
Para valorizar seus talentos, a Companhia investe em 
um ambiente que propicie desenvolvimento pessoal 
e profissional e estimula o protagonismo de carreira.

Cultura organizacional

Por ser uma empresa nova, porém atuando com 
operações e equipes já existentes, a Iguá encarou 
desde 2017 um enorme desafio relacionado à cultura 
organizacional. Para possibilitar o desenvolvimento 
de uma empresa moderna, orientada à inovação e 
que almeja ser a melhor do setor de saneamento 
para o Brasil, percebeu-se que seria importante 
mostrar a atitude esperada dos colaboradores, além 
das posturas que não eram mais desejáveis diante 
dos novos desafios.

Foi criado, assim, um projeto de transformação 
cultural. O objetivo é fortalecer a ideia de que o 
colaborador é um agente de transformação de sua 
própria vida, de sua carreira, da percepção dos 
clientes e da sociedade. Ele é o protagonista de toda 
a transformação.

Equipe Iguá reunida no 1° Seminário Iguá de Inovações e Boas Práticas.

22%

4% 31%

62%

82%

50%

9%

2%
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16% 40%
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6%
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1%

40%
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ATITUDES DO DNA IGUÁ

Assuma-se, defenda e discorde em prol do objetivo

Gerar valor para o negócio em todas as escolhas

Sustentabilidade é a base

Perceber o cliente

Dois erros não justificam um acerto

Quem perde o tempo perde a razão

Ser diferente é um caminho para ser melhor

Diga não. Priorize. Resolva.

Na prática, a cultura passou a ser expressa e traduzida 
por meio das práticas corporativas, que permitem 
aos colaboradores internalizar o sistema de valores e 
crenças da Companhia de maneira natural. A própria 
estratégia de gestão de pessoas foi fundamentada 
na cultura organizacional. Conheça as frentes de 
trabalho estratégicas de 2018:

• Contratar e receber: foi criado um processo de 
recrutamento e seleção transparente e eficiente, 
com a adoção de um software amplamente 
utilizado no mercado, que propicia integração de 
processos, redução de custos e economia de tempo. 
A Companhia também intensificou sua presença 
no LinkedIn para atrair talentos e fortalecer sua 
reputação como marca empregadora.

• Inspirar: a empresa tem buscado despertar e 
fortalecer o orgulho dos colaboradores em trabalhar 
em uma empresa que presta um serviço essencial, 
que contribui para a saúde da população, que 
se posiciona como um agente de transformação 
do setor de saneamento e que atua com altos 
patamares de ética e compliance.

• Falar e escutar: foi realizada a primeira turma 
de formação de líderes, que forneceu aos gestores 
orientações comportamentais essenciais para o 
papel de um líder, como a promoção do diálogo com 
suas equipes. A empresa também fortaleceu práticas 
existentes, como os Diálogos Diários de Segurança.

• Agradecer: foi lançado o Programa Manda Bem, 
que reconhece os colaboradores que apresentaram 
boas práticas sintonizadas com o DNA de uma 
empresa inovadora e sustentável. Em 2018, 39 
casos e 46 profissionais foram reconhecidos. Eles, 
por sua vez, foram incentivados a reconhecer 
outros 46 colaboradores que contribuíram para a 
realização dos projetos executados.

• Desenvolver: foram prioritários os cursos para 
operadores de água e esgoto, com o objetivo 
de contribuir para a melhoria dos indicadores 
operacionais nas 18 operações da Companhia. 
Outras iniciativas relevantes foram: a formação 
de líderes (já mencionada), palestra sobre 
protagonismo de carreira, capacitações na área 
de seguros e contabilidade, treinamento sobre 
a metodologia NPS (Net Promoter Score) e 
treinamento sobre normas regulamentadoras de 
segurança. Outro aspecto de desenvolvimento foi 
a abertura de vagas para o público interno, em 
processos seletivos transparentes.

• Cuidar: foi criado o Programa Bem-Estar, que 
oferece práticas voltadas à saúde física e emocional. 
Para motivar os colaboradores a aderirem ao 
Programa, a participação deles foi atrelada ao 
cálculo de bônus. Para a empresa, estimular o 
autocuidado significa ter um ambiente de trabalho 
mais feliz e produtivo. Veja mais em “Saúde e 
segurança do trabalho”.

• Celebrar e compartilhar: o ambiente de 
celebração e aprendizado, característico da Iguá, 
foi fortalecido ao longo de 2018. Na Companhia, 
os colaboradores são estimulados a comemorar e 
divulgar suas conquistas interna e externamente ao 
grupo, expressando o sentimento de pertencimento 
e o orgulho das equipes. Já o compartilhamento 
pôde ser representado na realização do Seminário 
de Inovação e Boas Práticas, que chegou à segunda 
edição em 2018. Na ocasião, a empresa buscou 
fomentar a integração de suas 18 operações, criar 
conexão entre pessoas e gerar engajamento com os 
desafios da Companhia. Esse também foi também 
um espaço de celebração de conquistas em um ano 
de intensas transformações.

Uma das melhores empresas 
para trabalhar

Em 2017, a Iguá participou pela primeira vez do 
Programa de Certificação GPTW (Great Place 
to Work) com o objetivo de diagnosticar o clima 
organizacional em cinco dimensões: credibilidade, 
respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. 
Nesse programa, é realizada uma pesquisa com 
os colaboradores da empresa, na qual eles devem Encontro dos gestores para o programa de líderes.
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responder como percebem seu ambiente de trabalho. 
A pesquisa foi aplicada nas 18 operações da empresa e 
contou com a participação de 93% dos colaboradores 
– percentual de adesão que permite obter um retrato 
fidedigno de sua gestão.

O resultado anunciado no segundo ano de aplicação 
da pesquisa foi excelente: em 2018, o índice de 
confiança do colaborador foi de 80 pontos – resultado 
que se aproxima do índice médio das empresas que 
figuram no ranking das 25 melhores empresas de 
grande porte para se trabalhar, que é de 89 pontos. 
Além disso, por apresentar pontuação acima de 70, a 
Iguá recebeu um selo de certificação, que evidencia 
o bom ambiente da organização, além de demonstrar 
o compromisso com seu propósito de ser a melhor 
empresa de saneamento para o Brasil.

O Great Place to Work é uma organização que certifica 
e reconhece os melhores ambientes de trabalho em 
mais de 50 países do mundo.

Saúde e segurança do trabalho

A Iguá tem trabalhado para tornar sua gestão de 
saúde e segurança uma referência no setor de 
saneamento. Para isso, em 2018, a Companhia 
implementou novas políticas, procedimentos e 
ferramentas alinhadas a boas práticas de mercado 
e ao conjunto de normas da OHSAS 18001 (sigla 
em inglês para Série de Avaliação de Segurança e 
Saúde Ocupacional). A organização tem trabalhado 
para avaliar e mitigar os riscos relacionados às suas 
atividades, a fim de desenvolver um sólido Sistema 
de Segurança e Saúde Ocupacional. Uma das 
operações, a SPAT Saneamento, já conta com a 
certificação OHSAS 18001, além da ISO 9001 em sua 
versão mais recente, de 2015.

Para atividades consideradas de risco (como trabalho 
em altura, espaço confinado e atividades em contato 
com rede elétrica), por exemplo, a Companhia 
desenvolve um plano específico de mitigação, que 
abrange desde questões básicas como a utilização de 
equipamentos de proteção individual e coletiva, até 
treinamentos técnicos de segurança segmentados.

No último ano, a Iguá também reestruturou 
os indicadores de segurança, agregando novas 
métricas e padronizando aquelas já existentes para 
suas 18 operações. Utilizando como referência 
os padrões estabelecidos pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), no período coberto 
pelo relatório, foi medida a taxa de frequência 
de acidentes (TF) – que resultou em 11,77% – e 
de gravidade de acidentes (TG) – registrada em 
85,32%. Adicionalmente a esses indicadores, em 
2019, a Companhia passará a acompanhar de 

forma sistemática as taxas de absenteísmo e terá 
métricas aplicadas aos terceirizados.

Além dos cuidados com a segurança, em 2018, a 
Iguá criou uma iniciativa para promover a saúde 
física e emocional dos colaboradores. O Programa 
Bem-Estar oferece palestras de conscientização, 
grupos para prática de atividades físicas, eventos 
esportivos e até mesmo um programa de mindfulness, 
que propõe práticas para o desenvolvimento da 
atenção plena. Também no escopo do Programa, há o 
Gympass, um plano de benefício corporativo que dá 
acesso a uma rede de academias e atividades físicas 
ao ar livre. Para incentivar a adesão, a Companhia 
atrela a participação no Programa Bem-Estar ao 
cálculo de bônus dos colaboradores.

Foco no cliente

A fim de fortalecer a cultura de valorização da 
satisfação dos clientes, a Iguá adota desde 2017 
uma metodologia chamada Net Promoter Score 
(NPS), a qual mensura o grau de lealdade dos 
usuários dos serviços.

A metodologia é amplamente usada nos mercados de 
varejo, mas a aplicação no setor de saneamento básico 
é pioneira no Brasil. Em vez de usar esse instrumento 
para buscar diferenciação frente a concorrentes – o 
que não se aplica a monopólios e serviços públicos –, 
a Companhia decidiu utilizar para ter uma avaliação 
precisa, fiel e rápida sobre seu atendimento, além de 
fortalecer a reputação da organização, aproximar-
se da população atendida e contribuir para a 
sustentabilidade das relações e do negócio.

Na prática, o NPS pergunta aos usuários: “Em uma 
escala de 0 a 10, quanto você recomendaria a 
empresa para um amigo ou familiar?”. Clientes que 
atribuem notas de 0 a 6 são considerados detratores 
da marca, notas 7 e 8 são neutros e as notas 9 e 
10 são promotores. Há também uma questão aberta 
para comentários.

Cliente em atendimento pela Sanessol (SP).

Até o fim de 2018, a Iguá recebeu aproximadamente 
1.600 opiniões de clientes, sendo 46% de promotores 
da marca (opiniões positivas). Os desafios, agora, 
são: ampliar a taxa de resposta (que hoje está em 
5%), gerar aprendizado estruturado a partir da escuta 
dos clientes e promover a valorização dos serviços e 
das políticas públicas de saneamento.

Para avançar nesses desafios, a Iguá, estruturou 
um programa de encantamento dos clientes (com 
lançamento previsto para 2019), reestruturou as 
lideranças locais, criou um novo canal digital de 
relacionamento e implementou práticas inovadoras 
para detectar possíveis vazamentos ou irregularidades 
nas ligações e ramais.

Novos instrumentos e norteadores

Para tornar sua gestão ainda mais robusta no campo 
da sustentabilidade, a Iguá agregou instrumentos e 
direcionadores de atuação e buscou aliados.

A Companhia aderiu ao movimento do Sistema B, 
entidade sem fins lucrativos que apoia e certifica 
empresas que contribuem para solucionar os 
principais desafios sociais e ambientais da sociedade 
por meio de seus negócios. O processo de avaliação 
abrange, essencialmente, o preenchimento de um 
questionário detalhado sobre a gestão da organização 
e o envio de documentos que comprovem as práticas 
declaradas – etapas iniciadas em 2018.

Mais recentemente, a Companhia se associou 
ao Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável (Cebds), uma 
associação civil sem fins lucrativos que promove o 
desenvolvimento sustentável por meio da articulação 
de projetos, pesquisas e iniciativas de comunicação 
e educação.

Em 2019, a Iguá deve adotar as práticas Modelo de 
Excelência da Gestão (MEG) da Fundação Nacional 
da Qualidade (FNQ) em suas operações. Também 
passará a utilizar o modelo GRI Standards, da Global 
Reporting Initiative, como uma das referências para 
gestão e relato de indicadores de sustentabilidade. 
Esta publicação, inclusive, já incorpora parte dos 
princípios propostos pela GRI.

Além disso, para medir e gerenciar suas emissões 
de gases de efeito estufa de forma sistemática, 
a Companhia irá utilizar a metodologia do GHG 
Protocol, desenvolvida pelo World Resources Institute 
(WRI) em associação com o World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD).

Instituto Iguá

Fundado em 2018, o Instituto Iguá tem a missão 
de contribuir para a universalização do saneamento 
no Brasil, por meio da promoção da inovação e da 
educação para o desenvolvimento sustentável, 
promovendo a ampliação do impacto social do 
saneamento.

É uma associação sem fins lucrativos, de direito 
privado, que atua em sinergia com outras empresas, 
investidores e organizações da sociedade civil e 
governamentais, multiplicando o impacto de suas 
atividades e buscando formas inovadoras de resolver 
antigos problemas.

Possui um Conselho de Administração, composto 
por acionistas e diretores da Iguá Saneamento e 
especialistas do setor.

Projetos socioambientais

A Iguá realiza dezenas de projetos socioambientais 
por meio de suas 18 operações. O desafio em 2018 foi 
desenvolver uma estratégia corporativa em relação a 
esses projetos, de modo que as iniciativas alinhadas 
ao modelo de governança de sustentabilidade da 
Companhia passem a ser geridas de forma mais 
integrada. Com essa integração, a Iguá espera ampliar 
o seu impacto social e ambiental nas comunidades 
onde atua a partir de 2019.

Conheça alguns dos projetos realizados pelas operações:

Relacionamento com comunidades

Antes mesmo que melhorias de infraestrutura de 
água e esgoto cheguem a uma região, a Iguá vai até 
o local para levar informações sobre as obras futuras, 
os prazos e os benefícios para toda a comunidade. Na 
ocasião, são destacadas as vantagens de se conectar 

Visita à comunidade pela operação Paranaguá (PR).
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à rede, como aspectos de saúde, de valorização 
do imóvel e de preservação do meio ambiente. 
Realizadas pelas operações Águas Cuiabá (MT), 
Paranaguá Saneamento (PR), Tubarão Saneamento 
(SC) e Agreste Saneamento (AL), as ações de 
relacionamento podem envolver visitas a moradores, 
palestras e distribuição de materiais de comunicação.

Concurso de Redação

Técnicos de operações realizam palestras em escolas, 
abordando a importância da água e do cuidado com o 
meio ambiente, e, na sequência, propõem aos alunos 
que escrevam uma redação sobre o que aprenderam. 
São reconhecidos os autores das três melhores 
redações de cada escola e da melhor redação do 
município, que recebe um prêmio especial. O projeto é 
realizado nas subsidiárias Sanessol, ESAP, Andradina 
e Castilho (SP), em parceria com a Secretaria de 
Educação e Meio Ambiente.

Visitas às instalações

Para ampliar os conhecimentos da população sobre 
os sistemas de água e esgoto e estar mais próxima 
das comunidades onde atua, a Iguá realiza visitas 
guiadas às suas estações de tratamento de água e 
esgoto. As visitas são abertas a estudantes, empresas 
e outros grupos interessados.

Ações em datas comemorativas

A Companhia aproveita celebrações para estreitar 
sua relação com as comunidades e com o poder 
público local e para conscientizar a população sobre 
a importância de seus serviços e da proteção ao 
meio ambiente. No Dia Mundial da Água, no Dia 
da Árvore e na Semana do Meio Ambiente, por 
exemplo, diferentes subsidiárias realizaram ações 
nas comunidades, como passeatas, feiras, palestras 
em escolas e plantio de mudas de árvore.

Crescendo Juntos

Nesse projeto realizado pela Sanessol, crianças de 
escolas municipais aprendem a plantar árvores, fazer 
sua manutenção e acompanhar o seu crescimento. A 
iniciativa é realizada em Mirassol (SP), em parceria 
com o departamento de Educação e Meio Ambiente 
e com a Polícia Ambiental. Em 2018, cerca de 300 
crianças participaram da etapa de plantio.

Programa Semear

A iniciativa fomenta a consciência socioambiental por 
meio da construção de viveiros de mudas em escolas 
da rede pública, nos ensinos fundamental e médio. Já 
beneficiou cerca de 1.200 alunos dos municípios de 
Girau do Ponciano (AL) e Craíbas (AL), atendidos pela 
operação Agreste Saneamento.

“

”

O INSTITUTO IGUÁ TEM A 
MISSÃO DE CONTRIBUIR PARA A 

UNIVERSALIZAÇÃO DO 
SANEAMENTO NO BRASIL, 
POR MEIO DA PROMOÇÃO DA 
INOVAÇÃO E DA EDUCAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 
PROMOVENDO A AMPLIAÇÃO DO 
IMPACTO SOCIAL DO SANEAMENTO.

Estudantes visitam as instalações da operação Águas Atibaia (SP).
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Apoio a produtores rurais

A subsidiária Agreste Saneamento (AL) firmou uma 
parceria com produtores rurais de Arapiraca para doar 
mantas usadas na filtração de lodo de Estações de 
Tratamento de Água, que seriam descartadas como 
resíduo, para aplicação em plantios como uma técnica 
agrícola capaz de proteger os cultivos. A iniciativa é 
intermediada pela Secretaria de Desenvolvimento 
Rural do município.

Cozinha Brasil

O projeto promove um curso de culinária e alimentação 
saudável com receitas de baixo custo, aproveitando 
o máximo do sabor e nutriente dos alimentos. É 
realizado pela operação Agreste Saneamento, em 
parceria com o SESI, e já atendeu a cerca de 1.300 
pessoas de nove municípios de Alagoas.

Duchas ecológicas

Em algumas praias do Paraná e de Santa Catarina, 
são disponibilizadas duchas ecológicas que, em vez 
de usarem água da rede de abastecimento, utilizam 
água captada de lençóis freáticos, tratada com cloro 
e carvão ativado. A iniciativa está presente nas 
operações de Paranaguá (PR) e Itapoá (SC).

Ação de acessibilidade na praia

A operação de Itapoá (SC) realizou um evento 
chamado “Dia Alegre”, que proporcionou a pessoas 
com deficiência física ou com mobilidade reduzida 
a oportunidade de aproveitarem dois dias na praia, 
com acesso à areia e ao mar. A iniciativa contou com 
equipamentos modernos e seguros para a diversão, 
como cadeiras anfíbias, cadeira de trilha, esteira 
ecológica e caiaque adaptado.

Equipe da operação Agreste Saneamento.

Outras iniciativas

A empresa contribui para causas sociais por meio de 
doações, patrocínios e trabalho voluntário. A operação 
de Andradina (SP), por exemplo, ajuda a manter 
o serviço de equoterapia para crianças atendidas 
pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE) do município, a operação SPAT (SP) realiza 
anualmente a campanha de doação de agasalhos e a 
subsidiária Águas Cuiabá (MT) promove a doação de 
brinquedos em parceria com os Correios durante o 
Natal, além de campanhas para doação de alimentos.

Relacionamento com fornecedores

A Iguá realizou importantes avanços na gestão de 
fornecedores ao longo de 2018. Uma das melhorias 
mais significativas foi a centralização dos processos 
de compras e contratações no novo centro de serviços 
compartilhados, o Centro de Excelência Iguá (CEI), 
com o objetivo de obter condições de negociação mais 
vantajosas, promover sinergias entre as operações, 
mitigar riscos e reduzir custos operacionais. É um 
movimento que reforça o compromisso da Companhia 
com ganhos de eficiência e rentabilidade.

No período coberto por esse reporte, a Iguá realizou 
transações com 4.019 fornecedores, totalizando R$ 
513 milhões – o que reitera o alto nível estratégico 
do tema para a Companhia. A maior parte dos gastos 
está concentrada em obras para ampliação das redes 
de água e esgoto.

Para prevenir riscos relacionados à cadeia de 
fornecedores, o processo de qualificação e contratação 
dos parceiros está respaldado pela Política de Compras 
e Aquisições e envolve análises técnicas, financeiras, 
de saúde e segurança do trabalho, de compliance e 
jurídicas. Além disso, todos os contratos possuem uma 
cláusula padrão, que determina o cumprimento da 
legislação trabalhista, previdenciária, cível, tributária 
e ambientais, bem como normas de segurança e 
medicina do trabalho. Com esse conjunto de práticas, a 
empresa garante transações comerciais transparentes, 
neutras e justas.

A Companhia privilegia a contratação de empresas 
locais. Em 2018, 73% dos fornecedores contratados 
eram dos mesmos estados das operadoras para as 
quais ofertaram produtos e serviços. Essa prática reduz 
custos logísticos e contribui para o desenvolvimento 
econômico das regiões onde a organização atua.

Duchas ecológicas adaptadas para pessoas com deficiência 

em Itapoá (SC).
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Dúvidas sobre o Relatório de Sustentabilidade?
Fale com as áreas de:

Desenvolvimento Operacional e Sustentabilidade

E-mail: lbasilio@iguasa.com.br

Relações com Investidores

E-mail: riiguasa@iguasa.com.br

Para mais informações sobre a Iguá, acesse:
https://www.iguasa.com.br/

https:// ri.iguasa.com.br/

Sede do escritório
Rua Gomes de Carvalho, 1306 – 15º andar – Vila Olímpia

São Paulo – SP

CEP 04551-000

Telefone: (11) 3500-8600

mailto:riiguasa@iguasa.com.br
https://www.iguasa.com.br/
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