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Sabesp (SBSP3 – Compra) 

Bom potencial de crescimento e melhora de eficiência 

Iniciamos cobertura da Sabesp com recomendação de COMPRA para a ação baseado no modelo 

de fluxo de caixa descontado, com preço justo de R$ 52,00 que implica uma valorização potencial 

de 17,1%. A companhia possui característica de boa governança corporativa voltada para a 

maximização de resultados aos acionistas. Temos expectativa positiva para os seus resultados 

nos próximos períodos, tendo em vista o seu modelo de negócio, os investimentos previstos, boa 

resiliência a períodos de instabilidade, testada no período de 2014-2016 quando da crise hídrica.  

Principais aspectos que fundamentam a expectativa para a companhia nos próximos anos: 

• Bom histórico de crescimento nas principais contas de resultados de 2011 a 2017, com 

taxa média anual ponderada (CAGR) de 7% na receita líquida, 9% no EBITDA e 13% no 

resultado líquido, período esse que o país passou por grave crise. 

• Continuidade da trajetória de crescimento e resultados nos próximos anos, à luz de um 

importante programa de investimentos: R$ 17,3 bilhões para o período de 2018 a 2022, 

com foco na ampliação da disponibilidade e segurança hídrica, sem prejuízo dos avanços 

conquistados nos índices de coleta e tratamento de esgotos.  

• Expectativa de retomada do crescimento da economia brasileira de maneira sustentável, 

com inflação e juros controlados, redução da taxa de desemprego, melhora da renda, 

importantes pilares para o crescimento da companhia. Além disso, com a definição dos 

novos governos, federal e estaduais, melhorou a percepção dos investidores de 

infraestrutura e, em particular, do setor de saneamento.  

• Forte geração de caixa vem sustentando a maior parte das necessidades de investimento 

da companhia, que utiliza alguns instrumentos de longo prazo, com destaque para as 

debêntures. Destaque para a reduzida alavancagem reflexo de sua boa geração de caixa.  

• A companhia reitera que não há risco de uma nova crise hídrica neste ano, considerando 

que: (i) o consumo de água caiu 15% depois da crise; (ii) São Lourenço entrou em 

operação no ano passado e atua em área semelhante ao Sistema Cantareira, diminuindo a 

pressão no sistema; (iii) a interligação da represa Jaguari, no Vale do Paraíba, com o 

Cantareira, a partir da qual, existe a possibilidade de transferência de 5 mil litros de água 

por segundo. Mesmo assim, a orientação da companhia é a de que a população deve 

continuar com o uso racional de água, sem desperdícios. 

• Some-se a isso a perspectiva de melhora de eficiência com a chegada do novo governo do 

estado de SP com proporcional redução da folha de pagamento a partir deste ano, e 

benefício ao longo dos próximos anos. Tem também a conclusão do acordo com o 

município de Guarulhos que endereça pendência importante. Não estamos trabalhando 

com uma possível privatização, embora não seja descartada, assim como a capitalização 

via a criação de uma holding de saneamento.   
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Tese de Investimento  

Iniciamos a cobertura da Sabesp com recomendação de COMPRA para SBSP3 e preço justo de 

R$ 52,00 por ação, com base no modelo de fluxo de caixa descontado e adotando premissas 

de crescimento que julgamos sustentáveis para os próximos anos.  

As ações da Sabesp – todas ordinárias com direito a voto, com 100% de tag along – são 

negociadas no segmento Novo Mercado da B3 sob o código SBSP3 e na Bolsa de Valores de 

Nova York (NYSE), na forma de American Depositary Receipts (ADR Nível III), sob o código SBS. 

A companhia integra os principais índices da B3 sendo a única de saneamento com 

participação no Ibovespa. Atualmente a companhia tem o controle exercido pelo Governo do 

Estado de São Paulo com 50,3% do capital social O free float soma os restantes 49,7% dos 

quais 18,3% na NYSE e 31,4% na B3. 

O setor de saneamento é resistente a ciclos econômicos e permanece atraindo um volume 

importante de investimentos, negócios e novos investidores. Com a definição dos novos 

governos, federal e estaduais, melhorou a percepção dos investidores de infraestrutura e, em 

particular, do setor de saneamento. Além disso, a melhora da atividade econômica, com 

inflação e juros baixos, aumento da renda e queda do desemprego, devem fornecer boas 

condições para o crescimento sustentável do setor, nos próximos quatro anos. 

A Sabesp se destaca pelo bom histórico de execução e governança corporativa adequada. Suas 

tarifas são fixadas pela ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de 

São Paulo, a partir de critérios já consagrados. Anualmente a agência fixa as tarifas a serem 

cobradas, tanto no serviço de água como no de esgoto, e refletem o repasse de variações de 

custos e a adequada remuneração da Base de Remuneração Regulatória (BRR). Sua região de 

atuação preserva o mais alto poder aquisitivo do País. 

Os reajustes em sua maior parte têm acompanhado os índices inflacionários a cada ano e a 

arrecadação permite que a Sabesp invista em novos serviços e realize empreendimentos que 

favoreçam a qualidade de vida da população do Estado de São Paulo. 

Ao final de setembro de 2018 a dívida total da companhia era de R$ 13,7 bilhões, dos quais 

51% ou R$ 6,9 bilhões em moeda estrangeira. A empresa não possui hedge o que penaliza o 

seu resultado quando o dólar se valoriza. Descontados os recursos em caixa/equivalentes de 

caixa de R$ 3,6 bilhões, a dívida líquida era de R$ 10,1 bilhões, equivalente a 1,8x o EBITDA 

ajustado dos últimos 12 meses. Assim a reduzida alavancagem liado a boa geração de caixa, 

estão adequadas para cumprir o seu programa de investimentos de R$ 17,3 bilhões para o 

período de 2018-2022.  

Conforme noticiado na mídia o detalhamento de um novo programa de concessões estaduais 

está sendo feito pelos secretários estaduais Henrique Meirelles (Fazenda) e Rodrigo Garcia 

(Governo). Dentre as empresas elegíveis foi citada a Sabesp. Na avaliação do governador 

Dória, a companhia poderá "dobrar de valor" caso a medida provisória com um novo marco 

regulatório para a área de saneamento seja aprovada no Congresso Nacional. A MP 868/18 foi 

editada na última semana do governo Michel Temer e tem apoio do presidente Jair Bolsonaro, 

mas já foi apontada a necessidade de ajustes no texto. 
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Notícias Recentes 

Conselho aprova aumento de capital sem emissão de novas ações 

O Conselho de Administração da Sabesp aprovou o aumento do capital social no valor de R$ 

5,0 bilhões para R$ 15,0 bilhões, mediante capitalização de parte das reservas de lucros da 

companhia e sem a emissão de novas ações, não havendo, portanto, modificação do número 

de ações atual.  

O capital social atual é representado por 683,51 milhões de ações, sendo 50,26% do Gov. do 

Estado de São Paulo, 5,06% da Lazard Asset Management Llc e os 44,68% restantes de 

titularidade de outros acionistas. 

De acordo com a Sabesp, “o presente aumento de capital tem por finalidade atender a uma 

das destinações atribuídas às reservas, bem como promover o equilíbrio entre os saldos das 

reservas de lucros e do capital social, sendo que a companhia não vislumbra consequências 

jurídicas ou econômicas”. 

Eleição de Diretoria 

O Conselho de Administração da Sabesp, em reunião realizada dia 10 de janeiro de 2019, 

elegeu o Sr. Benedito Pinto Ferreira Braga Junior para o cargo de Diretor-Presidente, passando 

a integrar o Conselho nos termos do Estatuto Social da companhia. O Sr. Braga foi presidente 

do conselho de administração da Sabesp de janeiro de 2015 a abril de 2018. É graduado em 

engenharia civil pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo – USP, 

com mestrado em Hidrologia pela Stanford University e em Hidráulica pela USP, e com PhD em 

Recursos Hídricos pela Stanford University.  

Na mesma reunião o Conselho de Administração também elegeu o Sr. Adriano Candido 

Stringhini para o cargo de Diretor de Gestão Corporativa, e o Sr. Ricardo Daruiz Borsari para o 

cargo de Diretor de Sistemas Regionais.  

O Sr. Stringhini foi Superintendente de Comunicação da Sabesp de abril de 2009 até janeiro de 

2019 e Superintendente Jurídico de 2007 a março de 2009. Possui mestrado em Direito pela 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP. É graduado em Direito pela USP e 

especialista em Comunicação Estratégica Organizacional e Relações Públicas pela ECA/USP.  

O Sr. Borsari é formado em engenharia civil e possui mestrado em Engenharia Civil pela Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo - USP. Foi Secretário de Saneamento e Recursos 

Hídricos do Estado de São de São Paulo de maio a dezembro de 2018.  

 

Contrato com o município de Guarulhos 

A Sabesp assinou em 12/dez/18: (i) Contrato de Prestação de Serviços Públicos entre o Estado 

de São Paulo, o Município de Guarulhos e a Sabesp e (ii) Termo de Ajuste para Pagamento e 

Recebimento de Dívida entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos (SAAE), o 

Município de Guarulhos e a Sabesp. 
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Os objetivos principais do Termo de Ajuste e do Contrato são a transferência à Sabesp dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município, pelo prazo de 

quarenta anos, e a suspensão pela Sabesp da cobrança judicial da dívida do SAAE. 

Por meio do Termo de Ajuste e da assinatura simultânea do Contrato, Sabesp, o Município de 

Guarulhos e o SAAE concordam que o pagamento do crédito da Sabesp (a Dívida) se dê 

mediante a transferência dos Serviços no Município para a Sabesp por 40 anos. Por meio dessa 

operação, os bens constituídos pelo SAAE e vinculados aos serviços passam para a Sabesp, que 

explorará diretamente os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Os principais aspectos do Termo de Ajuste são: 

• Desistência por parte do Município e do SAAE dos recursos eventualmente pendentes nas 

ações judiciais existentes entre as Partes, além das outras medidas previstas no Termo de 

Ajuste; 

• Suspensão da cobrança por vias judiciais da dívida do SAAE com a Sabesp, com valor de face 

incontroverso em outubro de 2018 de R$ 2,7 bilhões; 

• Os precatórios já emitidos e aqueles que serão emitidos em decorrência da assinatura do 

Termo de Ajuste serão suspensos pelo prazo do Contrato e permanecerão na qualidade de 

garantias do integral cumprimento do Termo de Ajuste; 

• O valor em garantia em precatórios será progressivamente reduzido ao longo desse prazo, 

até se extinguir ao final dos 40 anos; 

• Caso a prestação dos serviços seja interrompida antes do prazo do Contrato, os precatórios 

serão reativados em sua posição original na fila antes da suspensão, e cobrados; 

• São, ainda, condições complementares do Termo de Ajuste: 

a) Transferência no valor de R$ 50,0 milhões para o equacionamento dos custos 

administrativos para encerramento da prestação dos Serviços pelo SAAE;  

b) Todos os servidores e empregados pertencentes ao quadro permanente do SAAE serão 

temporariamente cedidos à SABESP por seis meses. Do sétimo mês em diante 400 

funcionários do SAAE permanecerão cedidos pelo prazo máximo de quatro anos, ficando a 

SABESP responsável por todos os custos associados a estas cessões. 

Dentre os principais aspectos do Contrato de Prestação de Serviços Públicos, destaque para   

a) Compromisso de investimentos da ordem de R$ 2,01 bilhões (em valores nominais atuais) 

para os próximos 40 anos; 

b) Repasse de R$ 150 milhões ao Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de 

Infraestrutura (FMSAI) criado pela Prefeitura, sendo R$ 30 milhões ao ano durante os 5 

primeiros anos de vigência contratual; 
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c) Repasse de 4% sobre o faturamento líquido auferido no Município a partir do 6º ano do 

contrato, cujos recursos serão também destinados ao FMSAI e repassados à tarifa, conforme 

permitido pela ARSESP. 

De acordo com a companhia, “o Contrato de Prestação de Serviços Públicos com Guarulhos, 

município com população de 1,4 milhões e segunda cidade mais populosa do Estado de São 

Paulo, permite a Sabesp prestar serviços de qualidade diretamente à população, garantindo 

segurança jurídica, financeira e patrimonial à Sabesp, seus acionistas e credores”. 

 

Medida provisória (MP) nº 868 de 27 de dezembro de 2018 

O ex-presidente da República, Michel Temer, editou a Medida Provisória nº 868/2018, 

atualizando o marco legal do saneamento básico e, entre outros pontos, atribuiu à Agência 

Nacional de Águas (ANA) competência para editar normas de referência nacionais sobre o 

serviço.  

O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) do dia 28 de dezembro de 2018, e 

trouxe conteúdo semelhante a medida provisória (MP 844/18) editada em julho de 2018 pelo 

presidente Temer, mas que perdeu a eficácia e não chegou a ser apreciada nem na Câmara 

nem no Senado. A declaração da perda de validade desta MP foi publicada em novembro.  

Segundo o governo, a atualização da legislação irá, dentre os objetivos, facilitar aos Estados e 

municípios fechar contratos para a expansão das redes de água tratada e esgoto. Atualmente, 

os serviços de saneamento são prestados pelos estados ou municípios, e compreendem o 

abastecimento de água, tratamento de esgoto, destinação das águas das chuvas nas cidades e 

lixo urbano. Segundo o Ministério das Cidades, a medida institui as normas que possibilitam 

que investimentos em saneamento sejam feitos por meio de parcerias público-privadas. A 

medida provisória determina à agência reguladora instituir as normas de referência nacionais 

para a regulação da prestação de serviços públicos de saneamento básico.  

Destacamos alguns pontos principais: 

ANA – Agência Nacional de Águas. A agência passa a operar como uma reguladora do setor de 

saneamento, dando diretrizes a serem seguidas por cidades e estados.  A agência era 

responsável apenas pela regulação do acesso e uso dos recursos hídricos federais.  Com a MP, 

a ANA atuará também como reguladora dos serviços públicos de saneamento básico, que 

abrange as atividades de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, 

manejo de resíduos sólidos e drenagem. Atualmente, quem cuida da contratação dos serviços 

de saneamento são os próprios estados e municípios. Com a publicação da MP, a ANA fica 

responsável pelos procedimentos e normas a serem adotados, e passa a decidir sobre normas 

de referência dos padrões de qualidade e eficiência dos serviços de saneamento básico, 

incluindo perdas de água, regulação tarifária, padronização dos instrumentos de negociação 

entre o titular do serviço público (município) e a empresa concessionária e sobre os critérios 

de contabilidade regulatória para as concessionárias. 



 

Página | 6  
 

30 de janeiro de 2019 

Análise de Investimentos 

Início de Cobertura 

Sabesp 

Governança. No campo da governança, destaque para a criação do Comitê Interministerial de 

Saneamento Básico (Cisb), com a função de promover a coordenação das ações de órgãos 

federais na alocação dos recursos destinados ao serviço e na implementação da política 

federal do setor. Tal instrumento possibilita a formulação de planos de saneamento regionais 

que garantam economia de escala para os municípios.  

Livre concorrência. Antes os municípios podiam contratar concessionárias públicas sem 

licitação. A partir de agora ficam obrigados a abrir uma concorrência para permitir a entrada 

de empresas privadas. A medida provisória determina a “livre concorrência” entre as 

empresas que prestam serviço de saneamento. Na prática, se antes as cidades firmavam 

convênio diretamente com as empresas estaduais, sem precisar de licitação, agora a MP exige 

a abertura de consulta pública toda vez que a prefeitura de uma cidade decidir fazer obras de 

água e esgoto. Com esse artigo espera-se que as companhias privadas ampliem sua 

participação no mercado, atualmente de 6% do total de municípios brasileiros. 

Crise hídrica. Em caso de escassez de água em rios (municipais, estaduais ou federais), caberá 

a União regular as ações cabíveis para assegurar os usos múltiplos da água, inclusive para 

decidir sobre as medidas de racionamento. 

Multa aos usuários. A Medida Provisória define multa aos usuários que não se conectarem a 

rede de esgoto, procedimento realizado, em muitas vezes, para fugir da tarifa. 

 

Desempenho Recente – Resultados do 3T18 e de 9M18 

A Sabesp registrou no 3T18 um lucro líquido de R$ 565,2 milhões, com queda de 37% em 

relação ao lucro de R$ 900,5 milhões do 3T17, impactado por aumento de custos/despesas 

(+17%) e despesa financeira líquida no trimestre frente receita financeira no 3T17, reflexo da 

variação cambial sobre os empréstimos e financiamentos. No 9M18 o lucro caiu 30% para R$ 

1,3 bilhão. 

Na comparação (3T18 x 3T17) a Receita Operacional Líquida cresceu 11% para R$ 3,3 bilhões, 

explicado principalmente pelo o reposicionamento tarifário de 7,9% desde novembro de 2017 

e o reposicionamento tarifário de 3,5% desde junho de 2018. Some-se o aumento de 0,1% no 

volume faturado total, sendo 0,2% em água e 0,1% em esgoto. Do lado negativo, o 

reconhecimento de perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, referente às 

vendas no atacado no 2T18, no montante de R$ 43 milhões, por menor recebimento, 

principalmente do município de Guarulhos. 

Os custos e despesas subiram 13% em percentual acima da receita, totalizando R$ 2,7 bilhões. 

A combinação destes números resultou num EBITDA ajustado de R$ 1,4 bilhão, com queda de 

1,5% em relação a igual trimestre do ano anterior. A margem EBITDA ajustada caiu de 41,2% 

no 3T17 para 37,6% no 3T18.  No 3T18 o investimento foi de R$ 795,6 milhões, inclusos R$ 

61,6 milhões referentes à PPP São Lourenço. 

No acumulado de 9M18 a Sabesp registrou um lucro líquido de R$ 1,3 bilhão, com queda de 

30% em relação ao lucro de R$ 1,9 bilhão do 9M17, basicamente explicado pela piora no 
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resultado financeiro, com despesa financeira líquida passando de R$ 55 milhões para R$ 1,3 

bilhão, nesta base de comparação. O EBITDA ajustado caiu 1,5% para R$ 1,4 bilhão, com 

margem de 37,6% e que se compara a 41,2% no 9M17.  

No acumulado de 9M18 os investimentos somaram R$ 2,2 bilhões, incluindo R$ 364 milhões 

referente à PPP São Lourenço. Ao final do 3T18 a dívida líquida da companhia era de R$ 10,1 

bilhões (1,8x o EBITDA) abaixo de R$ 10,4 bilhões do trimestre anterior (1,8x o EBITDA).  

 

Cenário Setorial - Saneamento Básico 

O saneamento é considerado um bem essencial, que beneficia o meio ambiente, o mercado de 

trabalho e à produtividade de uma economia. Segundo OMS (2009), para cada dólar investido 

em saneamento, há um retorno de US$ 9 para a economia de um país.  

No Brasil, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento – Snis (Brasil, 

2017) e o Instituto Trata Brasil (2016), o índice de atendimento de água é de 83,3%, havendo, 

portanto, mais de 35 milhões de indivíduos sem acesso a esse serviço. O índice de 

atendimento de esgoto é de apenas 50,3%, o que implica um déficit de atendimento de quase 

metade da população brasileira. Olhando o tratamento de esgoto, tem-se que, do total 

gerado, apenas 42,7% são tratados. 

É um setor regulado, estruturado na forma de monopólio natural, condição essencial para 

viabilidade econômica, com tarifas reajustadas por meio de fórmula paramétrica, indexadas à 

inflação. O controle é exercido com predominância dos governos estaduais, uso intensivo de 

capital e alguma correlação com o nível de atividade econômica, mas muito mais aderente ao 

volume de investimentos alocados e com prazo longo de maturação.  

No Brasil, conforme previsto na Constituição Federal, a titularidade dos serviços de 

saneamento pertence aos municípios, que podem prestá-los diretamente ou concedê-los a 

empresas do setor público e privado. Na prestação indireta, o titular concede, por meio de um 

contrato, a prestação do serviço para uma companhia estadual (modalidade de gestão 

associada e formalizada por meio de contrato de programa) ou para a iniciativa privada. Essa 

concessão pode ser plena (água e esgoto) ou de apenas um dos serviços. Nesse contexto, 

temos três principais tipos de prestadores de serviços no setor: municípios (diretamente ou 

por intermédio de autarquias), companhias estaduais de saneamento básico (Cesb) e 

empresas privadas. 

O Sistema Nacional de Informações de Saneamento (Brasil, 2017) registrou em 2015 a 

existência de 27 companhias estaduais de saneamento básico, 1.326 municípios prestadores e 

89 empresas privadas, totalizando 1.442 prestadores de serviço. 

As Cesbs atendem 72% da população urbana brasileira com serviços de abastecimento de água 

e a 65% com serviços de esgotamento sanitário, totalizando aproximadamente 119 milhões de 

habitantes. As cinco maiores Cesbs são responsáveis pelo atendimento de aproximadamente 

69 milhões de habitantes, equivalente a um terço da população brasileira. As demais formas 
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de prestação dos serviços de água e esgoto são por meio de autarquias e empresas municipais 

e, em menor proporção, de empresas do setor privado. 

Muito embora a participação privada, ainda seja menor em relação aos prestadores públicos, 

tem aumentado nos últimos anos. Entre 2006 e 2016, segundo a Associação Brasileira das 

Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon) e do Sindicato 

Nacional das Concessionárias de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Sindcon), o número de 

concessões privadas aumentou 45%, passando de 178 para 258, equivalente a 11,5 milhões de 

habitantes atendidos pelos entes privados. 

Entre os fatores que contribuem para o aumento da participação privada, (i) a melhoria do 

ambiente regulatório do setor; e (ii) a menor eficiência operacional de parte das Cesbs e dos 

municípios na prestação dos serviços, abrindo oportunidades para e entrada do setor privado.  

Dentre os pontos de atenção para as Cesbs e os municípios, destacamos: (i) a influência 

política na estratégia de atuação da empresa; (ii) a ausência de um banco de projetos e a 

limitada capacidade de execução e acompanhamento dos investimentos; (iii) a falta de 

planejamento de médio e longo prazos; (iv) a reduzida capacidade de captação de recursos 

para investimentos; e (v) a baixa eficiência em termos de controle de custo.  

Nesse contexto, a melhora da governança corporativa é fator essencial para que a 

administração dos recursos dos investimentos em água e esgoto alcance o impacto social 

necessário e, simultaneamente, permita a rentabilidade dos negócios da empresa.  

Quanto aos operadores privados, do lado positivo, destacamos (i) a capacidade de captação de 

recursos e (ii) a maior velocidade na contratação de serviços e na execução de investimentos. 

Por outro lado, há pouca experiência na prestação privada de serviços de saneamento em 

grande escala no país. Mesmo assim, num horizonte de médio e longo prazo, vislumbra-se que 

a presença da iniciativa privada aumente.  

O principal referencial de investimentos futuros no setor de saneamento é o Plano Nacional de 

Saneamento Básico – Plansab (Brasil, 2013), publicado em dezembro de 2013 pela Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. As projeções de investimentos 

em abastecimento de água e esgotamento sanitário apresentadas no Plansab para o período 

de 2014 a 2033 eram de aproximadamente R$ 304 bilhões para se atingir a universalização dos 

serviços de abastecimento de água e 92% do esgoto coletado e tratado, o que significa um 

investimento anual médio de R$ 15 bilhões (em valores de dezembro de 2012). Entretanto 

dados mais recentes apontam que esse valor está muito aquém do previsto para alcançar as 

metas colocadas, sendo que, para a universalização atingir a qualidade de atendimento 

necessário, falta adicionar eficiência operacional e de custos.  

Outro ponto é o volume de perda de água (em média 37%) e o tratamento inadequado do 

esgoto, registrados no sistema público de atendimento, e que contribuem diretamente para a 

baixa eficiência do serviço. O déficit vivido pelo usuário, no entanto, sinaliza um cenário de 

oportunidades para as empresas que buscam investir neste segmento. Diante desse novo 

cenário, as empresas e investidores têm apostado em novos contratos, com destaque para as 

parcerias público-privadas (PPP), a despeito do limite para a modalidade. Some-se a isto a 
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oportunidade de contratos de subconcessão de ativos de empresas estaduais para 

concessionárias privadas deslancharem.  

Dentre os principais desafios do setor, destacamos: (i) a busca de fontes de recursos para 

investimento; (ii) o desenvolvimento e a ampliação do mercado privado de crédito de longo 

prazo; (iii) melhora das práticas de governança e gestão; (iv) o fortalecimento da regulação no 

setor, com o estabelecimento de parâmetros para a prestação de serviços e o 

acompanhamento dos prestadores.  

Também se faz relevante dar mais publicidade e transparência às metas acordadas nos 

contratos de concessão e aos programas, à efetividade dos investimentos realizados e às 

fórmulas de reajuste das tarifas. Com o vencimento dos contratos de concessão no médio e 

longo prazo, há a possibilidade de entrada de novos players, inclusive de controle estrangeiro, 

aumentando a competitividade no setor.  

Em nossa visão, ressaltamos a grande importância em dar segurança jurídica e estabilidade de 

longo prazo aos contratos, reduzindo a influência do ciclo político. Assim, em 2018 o setor de 

saneamento básico continuou atraindo um volume importante de investimentos, negócios e 

novos investidores. Com a definição dos novos governos, federal e estaduais, melhorou a 

percepção dos investidores de infraestrutura e, em particular, do setor de saneamento. Além 

disso, a melhora da atividade econômica, com inflação e juros baixos, aumento da renda e 

queda do desemprego, devem fornecer boas condições para o crescimento sustentável do 

setor, nos próximos quatro anos. 

Dentre as empresas do setor, destacamos as três estaduais com ações na B3, Copasa (CSMG3), 

Sabesp (SBSP3) e Sanepar (SAPR11), com bom histórico de execução e governança corporativa 

adequada, sendo as duas primeiras, pertencentes ao Novo Mercado da B3.  

 

Visão da Empresa  

Fundada em 1973 a Sabesp é uma S/A de economia mista, responsável pelo fornecimento de 

água, coleta e tratamento de esgotos de 368 municípios do Estado de São Paulo. Em 

população atendida, abastece 28 milhões de pessoas com água e 21,7 milhões de pessoas com 

coleta de esgotos. Em parceria com empresas privadas, a companhia presta serviços de água e 

esgoto em outros quatro municípios, Mogi-Mirim, Castilho, Andradina e Mairinque.  

No segmento de água de reuso obtida a partir do tratamento de esgotos, a Sabesp produz, 

fornece e comercializa diretamente o produto por meio de suas próprias estações e, como 

sócia na Aquapolo Ambiental, que abastece o Polo Petroquímico de Capuava. No segmento de 

esgotos não domésticos, a companhia é sócia da Estre Ambiental, na empresa Attend 

Ambiental e, recentemente, no segmento de energia elétrica, criou a Paulista Geradora de 

Energia S.A., em sociedade com as empresas Tecniplan Engenharia e Servtec. 

A empresa também oferece serviços de consultoria sobre uso racional da água, planejamento 

e gestão comercial, financeira e operacional, atuando atualmente no Panamá, Honduras, e 

Nicarágua, sendo nos dois primeiros países em parceria com a Latin Consult. 



 

Página | 10  
 

30 de janeiro de 2019 

Análise de Investimentos 

Início de Cobertura 

Sabesp 

As atribuições de controle, fiscalização e regulação, inclusive tarifária, das operações da 

companhia, em sua maioria são exercidas pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia 

do Estado de São Paulo – Arsesp.  

As ações da Sabesp – todas ordinárias com direito a voto – são negociadas no segmento Novo 

Mercado da B3 sob o código SBSP3 e na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), na forma de 

American Depositary Receipts (ADR Nível III), sob o código SBS. A companhia segue integrando 

os principais índices da B3. 

A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral e não tem 

direito a reembolso de capital. O dividendo mínimo obrigatório é de 25% do lucro líquido 

ajustado. A companhia não possui Plano de Opção de Compra de Ações (Stock Options). 

De acordo com a Lei Estadual n.º 119/73, que autorizou a criação da Sabesp, o Governo do 

Estado de São Paulo deve manter, direta ou indiretamente, participação mínima 

correspondente a mais da metade das ações com direito a voto. O capital social da Sabesp 

segue descrito na Fig.1 destaca o controle da companhia exercido pelo Governo do Estado de 

São Paulo com 50,3% do capital social, seguido do free float de 49,7% dos quais 18,3% na NYSE 

e 31,4% na B3. 

Figura 1: Distribuição do Capital Social 

  

Fonte: Sabesp (data-base: dezembro/18) 

A companhia está comprometida, desde 31 de janeiro de 2008, com uma Política de Meio 

Ambiente, (i) atuando na prevenção da poluição hídrica e gestão dos resíduos sólidos; (ii) no 

desenvolvimento das pessoas para promover a melhoria contínua dos produtos, processos e 

serviços, visando a qualidade ambiental; de modo a (iii) assegurar a conformidade com a 

legislação ambiental e compromissos subscritos; (iv) adotando critérios ambientais para 

gestão de fornecedores; para, ao mesmo tempo (v) fomentar o desenvolvimento de 

tecnologias voltadas á proteção, conservação e recuperação do meio ambiente. 

Em setembro de 2017 foi aprovada a Lei Estadual nº 16.525/17 que autoriza o Governo do 

Estado de São Paulo (GESP) a constituir uma Sociedade Controladora para abrigar a totalidade 

das ações da Sabesp pertencentes ao Governo do Estado de São Paulo. 
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Reajuste de Tarifas 

A política de tarifas é regida pelo Decreto 41.446/96 que dispõe sobre o regulamento do 

sistema tarifário dos serviços prestados pela Sabesp, que compreendem o tratamento e 

distribuição da água, e a coleta dos esgotos. 

São considerados desde os custos dos serviços, previsão para devedores, amortização das 

despesas, condições ambientais e climáticas, quantidade consumida, categorias e condição 

econômica do usuário, com o objetivo de conciliar a viabilidade econômica aos aspectos 

sociais dos serviços de saneamento, pois a água em si é um bem público. 

Para cada casa ou apartamento de uso residencial há o registro de uma unidade consumidora, 

também chamada de economia. Para o comércio, indústria e pública há o registro de uma 

ligação. Através dos hidrômetros instalados, faz-se a leitura e a emissão da conta d'água e o 

registro do volume gasto. O valor cobrado é sempre progressivo. Existe um consumo mínimo 

padrão de 10 m³ ou 10 mil litros de água com um valor fixo. A partir daí, existem faixas de 

consumo variáveis. 

As categorias dividem-se em residencial, comercial, industrial e pública. Para cada uma delas 

existe uma tabela com os valores estabelecidos para o consumo de até 10 m³, de 11 a 20 m³, 

de 21 a 50 m³ e acima de 50 m³, exceto para as tarifas residencial social e residencial favelas 

que possuem 5 faixas de consumo, isto é, até 10 m³, de 11 a 20 m³, de 21 a 30 m³, 31 a 50 m³ e 

acima de 50 m³. 

No que diz respeito à aplicação de Tarifas Sociais, desde 1997, a Sabesp beneficia mais de 600 

mil pessoas carentes com a possibilidade de pagar de acordo com a renda, tamanho da 

moradia e consumo de energia elétrica. As entidades públicas que aderem ao Programa de 

Uso Racional da Água (PURA) e as entidades de assistência social também têm tarifas 

diferenciadas. 

Os reajustes em sua maior parte têm acompanhado os índices inflacionários a cada ano e a 

arrecadação permite que a Sabesp invista em novos serviços e realize empreendimentos que 

favoreçam a qualidade de vida da população do Estado de São Paulo. 

 

Dívida financeira – Empréstimos e Financiamentos 

Ao final de setembro de 2018 a dívida total da companhia era de R$ 13,73 bilhões, dos quais 

49% ou R$ 6,79 bilhões em moeda nacional e os restantes 51% equivalentes a R$ 6,93 bilhões 

em moeda estrangeira. Do total 15% estavam no curto prazo e 85% no longo. Descontados os 

recursos em caixa/equivalentes de caixa de R$ 3,62 bilhões, a dívida líquida era de R$ 10,11 

bilhões, equivalente a 1,8x o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, em linha com 1,8x de 

junho de 2018.  
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Figura 3: Estrutura da Dívida - Ano 2018 

 

 Fonte: Sabesp 

 

Investimentos 

Os investimentos da Sabesp tem sido crescentes. Para o período 2018-2022, estão previstos 

investimentos de R$ 17,3 bilhões, com foco na ampliação da disponibilidade e segurança 

hídrica, sem prejuízo dos avanços conquistados nos índices de coleta e tratamento de esgotos. 

Desse total, 45% destinam-se a coleta de esgotos, seguido de abastecimento de água (45% do 

total) e do tratamento dos esgotos coletados (14%). 

Figura 4: Plano de Investimentos para os próximos 5 anos  

 

Fonte: Sabesp. 

 

Hidrologia – Nível dos Mananciais 

Diariamente, a Sabesp registra a situação dos reservatórios de abastecimento da Região 

Metropolitana de São Paulo, a pluviometria e a média de chuvas acumuladas. Todos os 

sistemas, embora com chuvas abaixo da média histórica, estão acima do nível de alerta, um 

ponto administrável, de acordo com a Sabesp, na medida em que vem sofrendo os efeitos de 

um período seco entre abril e agosto do ano passado.  

A companhia reitera que não há risco de uma nova crise hídrica neste ano, considerando que: 

(i) o consumo de água caiu 15% depois da crise; (ii) São Lourenço entrou em operação no ano 

passado e atua em área semelhante ao Sistema Cantareira, diminuindo a pressão no sistema; 

(iii) some-se a interligação da represa Jaguari, no Vale do Paraíba, com o Cantareira, a partir da 

qual, existe a possibilidade de transferência de 5 mil litros de água por segundo. Mesmo assim, 
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a orientação da companhia é a de que a população deve continuar com o uso racional de água, 

sem desperdícios. 

Figura 5: Situação dos mananciais 

 

Fonte: Sabesp. 

 

Precificação. Realizamos a precificação da Sabesp utilizando o modelo de fluxo de caixa 

descontado, com WACC de 10% e crescimento na perpetuidade de 3%. Temos expectativa 

positiva para os seus resultados nos próximos períodos, tendo em vista o seu modelo de 

negócio, os investimentos previstos, e a boa resiliência a períodos de instabilidade.  

Figura 6: Fluxo de Caixa e preço justo 
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Análise de sensibilidade 2019. No preço justo de R$ 52,00/ação a Sabesp está sendo 

precificada a um P/L de 12,7x e a um VE/EBITDA de 7,5x ambos para 2019. 
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 
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