
 

 
 

03 de agosto de 2021, 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

COPASA MG 

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG é uma sociedade de economia mista brasileira. É a 

responsável pela prestação de serviços de saneamento na maior parte do Estado de Minas Gerais, que é o seu maior 

acionista. Desde julho de 2019, o engenheiro Carlos Eduardo Tavares de Castro, é o Diretor-Presidente da COPASA-

MG e também responde pela Vice Presidência do Conselho de Administração da companhia. 

Foi criada a partir da Companhia Mineira de Água e Esgotos (COMAG), instaurada em 1963, como parte da 

primeira política de saneamento a entrar em vigor em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, a responsável pelos serviços 

de saneamento era o Departamento Municipal de Águas e Esgoto (DEMAE), o qual aderiu à COMAG em 1973. Pela 

lei nº 6.475, de 14 de novembro de 1974, a COMAG passa por reestruturação e recebe a denominação de Companhia 

de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). 

Segundo informações de 2019, a Copasa é a encarregada pelo abastecimento de água tratada e coleta 

de esgoto sanitário na maioria dos municípios mineiros, abrangendo cerca de 14,5 milhões de habitantes. Em 2019, 

era a responsável pelo fornecimento de água em 640 dos 853 municípios do estado e pela coleta de águas residuais 

em outros 307. 

Fonte: https://ri.copasa.com.br/ 
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Gráfico (CSMG3) 

 

Gráfico Candlestick mensal com MME 5/10 dias da CSMG3                                                                                                                               Fonte: Economatica     
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Principais Indicadores (CSMG3) 

 

 

Lâmina da Copasa                                                                                                                                                                                                Fonte: Economatica 
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A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG é a maior empresa de Água e Esgoto do Estado, e 
está presente em mais de 600 municípios mineiros. Ao possuir em seu quadro societário, um ente público como 
acionista controlador, detentor de mais de 50% do capital votante, a Copasa vem apresentando este importante fator 
de risco, atenuado, na atual gestão do Governo Zema.  
 
A empresa vem se destacando ao apresentar bons fundamentos com sólida eficiência operacional, não vistos em 
outros tempos, este fato, merece ser creditado em grande parte à sua relativa liberdade de atuação. Percebemos 
níveis confortáveis de endividamento, na ordem de 50% do PL, expressivo crescimento de margem EBITDA, em 
torno de 30%:  
 

   
   Fonte: https://ri.copasa.com.br/ 

 
A forte expansão de 60% do lucro líquido, comparativamente 2T20/2T21, contribui para que a empresa continue a 
distribuir generosos dividendos, que nos últimos 12 meses foram de 18%. 
 

 
Fonte: https://ri.copasa.com.br/ 
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Outro fator de destaque, as 10 principais concessões em conjunto, representam cerca de 51% da receita líquida de 
água e esgoto da Companhia (junho/2021), e seus respectivos vencimentos, são de prazos superiores a 10 anos, 
conforme  elencados a seguir:  
 

 
 
Fonte: https://ri.copasa.com.br/ 

Por fim, em meio a esta apresentação de informações da Copasa, destacamos um indicador que reforça a ideia de 
indicação de compra para o papel, é o P/VPA (Preço / Valor Patrimonial por Ação).  
 
Este índice nos mostra o quão barata está a CSMG3, sendo negociada abaixo de seu Patrimônio, em torno de 28%, 
um percentual bem atrativo para uma empresa que vem produzindo 14% de rentabilidade do mesmo Patrimônio. 
 
O gráfico do papel, nos mostra um patamar atrativo de compra para o momento, entre R$ 13,30 e R$ 12,00, para 
posterior venda entre R$ 15,50 e R$ 17,60 para o curto/médio prazo. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

D I S C L A I M E R 

Departamento de Research Amaril Franklin Corretora 

Eduardo Rodrigues Machado  

                 CNPI   

                                                                                        

Resolução CVM Nº 20/2021  

Em conformidade com as disposições do art.21 da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável(eis) pela elaboração deste relatório 

declara(m) que: 

 

I – as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Amaril 
Franklin CTV LTDA,  
 
Em conformidade com as disposições do art.22 da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, a Amaril Franklin CTV LTDA declara que: 

 
a) está envolvida na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório de análise. 
 
As informações contidas nas páginas deste relatório, têm propósito unicamente informativo. Nossas manifestações devem ser compreendidas como OPINIÃO que reflete o momento 

da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. Porém, alertamos aos usuários que a Amaril Franklin CTV LTDA. não se responsabiliza pela 

utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos. Não é permitida a comercialização, reprodução, transmissão, aluguel, publicação ou 

distribuição de parte ou totalidade do conteúdo deste relatório, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização. Sujeito a alteração sem aviso prévio. 
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