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Sabesp (SBSP3 – Compra) 

Resultado trimestral abaixo do esperado por aumento de custos 

A Sabesp registrou no 2T19 um lucro líquido de R$ 454 milhões, com crescimento de 150% em 

relação ao lucro de R$ 182 milhões do 2T18, reflexo do crescimento de 9% da receita líquida e da 

melhora do resultado financeiro entre os trimestres comparáveis. Um resultado abaixo do esperado 

explicado principalmente pelo forte incremento de custos/despesas no trimestre. No acumulado do 

1S19 o lucro alcançou R$ 1,1 bilhão, 45% superior aos R$ 762 milhões do 1S18. 

Tendência positiva no médio/longo prazo. Revisitamos nosso modelo de precificação atualizando os 

resultados trimestrais, as premissas macroeconômicas, utilizando o modelo de fluxo de caixa 

descontado, com WACC de 10% e crescimento na perpetuidade de 3%. Seguimos com recomendação 

de COMPRA para SBSP3 e elevamos o preço justo de R$ 52,00/ação para R$ 57,00/ação.  

Destaques operacionais e financeiros do trimestre 

Receita Líquida reflete o incremento de volumes.  No 2T19 a receita líquida (incluso as receitas de construção)  
somou R$ 4,0 bilhões, com crescimento de 8,9% em doze meses, sensibilizada pelo (i) reposicionamento 

tarifário de 3,5% desde jun/18 e o reajuste tarifário de 4,7% desde mai/19, com impacto aproximado de 4% 

sobre a receita operacional; pelo (ii) aumento de 2,6% no volume faturado total (com queda de 0,2% no 

volume faturado de água e +6,1% no volume faturado de esgoto); e o (iii) início da operação no município de 

Guarulhos em jan/19, com acréscimo de R$ 91 milhões ou 2,8% na receita operacional. 

Custos e despesas crescem acima do patamar de receita, contribuindo para a expressiva piora do resultado 

operacional e das margens no trimestre. A empresa destacou alguns eventos não recorrentes, desde ações 

judiciais e trabalhistas e aporte na Sabesprev. Os custos totais (que consideram os custos de construção), as 

despesas administrativas e comerciais, totalizaram R$ 3,2 bilhões no 2T19, alta de 22,1% quando comparados 

a igual trimestre do ano anterior, com destaque para o aumento em todas as linhas: gastos com pessoal 

(+13,4%), materiais gerais (+32,5%), serviços (+42,2%), energia elétrica (+22,2%), despesas gerais (+52,7%) e 

leve crescimento de 3,2% dos custos de construção. As perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa 

cresceram 39,1% para R$ 81 milhões no trimestre.  

Nesse contexto, a participação dos custos/despesas na receita líquida foi de 79,9% no 2T19, acima de 71,3% 

no 2T18, impactando sobremaneira o resultado operacional e as margens.  

EBITDA ajustado. Somou R$ 1,2 bilhão no 2T19, com queda de 10,9% em relação a R$ 1,4 bilhão do 2T18. A 

margem EBITDA ajustada reduziu-se de 37,7% no 2T18 para 30,8% no 2T19. Desconsiderando os efeitos da 

receita e do custo de construção a margem EBITDA ajustada resulta em 36,8% no 2T19, ante 45,5% no 2T18. 

Resultado financeiro. O resultado financeiro registrou forte melhora, passando de despesa financeira líquida 

de R$ 837,2 milhões no 2T18 para despesa financeira líquida de R$ 155,6 milhões no 2T19, um acréscimo, na 

margem, de R$ 681,6 milhões, explicado principalmente pela linha de variações cambiais líquidas entre os 

trimestres comparáveis. 

Endividamento registra queda no trimestre. Ao final do 2T19 a dívida líquida da Sabesp era de R$ 10,2 bilhões 

(2,0x o EBITDA) em linha com R$ 10,0 bilhões do trimestre anterior, e abaixo dos R$ 11,3 bilhões de 

dezembro de 2018.  

Os investimentos no trimestre somaram R$ 739,6 milhões acumulando R$ 1,5 bilhão no semestre. Em 2018 o 

investimento realizado foi de R$ 4,2 bilhões, sendo de R$ 2,3 bilhões em água e R$ 1,9 bilhão em esgoto. Para 

o período de 2019 a 2023, a Sabesp planeja investir diretamente cerca de R$ 18,7 bilhões, sendo R$ 7,7 

bilhões em água e R$ 11,0 bilhões em coleta e tratamento de esgoto. 
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Contrato de Prestação de Serviços e Termo de Ajuste com o município de Santo André. Foi celebrado em 31 

de julho de 2019, cujo objetivo principal é a transferência para a Sabesp dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário no Município (Serviços), pelo prazo de 40 anos, e a suspensão pela Sabesp da 

cobrança judicial da dívida do Semasa – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, com 

valor de face incontroverso em junho de 2019 de R$ 3,5 bilhões.  

Principais características do Contrato  

• Signatários: Estado, Município e Sabesp; Prazo: 40 anos; Planejamento compartilhado pelo Estado e 
Município (RMSP);  

• Regulador: ARSESP – Tarifa, controle e fiscalização; Tarifa: mesma da RMSP em 2021; 

• Investimento previsto de R$ 917 milhões em 40 anos; Repasses para o Fundo Municipal de 
Saneamento Ambiental e Infraestrutura, sendo de (i) R$ 90 milhões no primeiro ano de contrato; e 
(ii) 4% do faturamento líquido a partir do 2º ano de contrato. 

Termo de Ajuste. 

Serão emitidos precatórios e concedido um desconto de R$ 600 milhões, aplicado sobre multas e juros. Os 

precatórios já emitidos e aqueles a serem emitidos em decorrência da assinatura do Termo de Ajuste serão 

suspensos pelo prazo de vigência do Contrato e serão dados em garantia do integral cumprimento do Termo 

de Ajuste. O valor em garantia em precatórios será progressivamente reduzido ao longo do prazo do 

Contrato, até se extinguir ao final dos 40 anos.  

• Município desiste dos recursos de cobrança da Sabesp pendentes na justiça; 

• Sabesp: Suspende a cobrança da dívida por via judicial; Caso o contrato seja interrompido, os 
precatórios serão reativados; 

• Transferência de R$ 70 milhões para encerramento das atividades do Semasa;e cessão de 
Funcionários do Semasa para a Sabesp por 6 meses – todos os funcionários, e do 7º mês até 4 anos – 
até 400 funcionários. 

Acordo com o município de Mauá 

Na sexta-feira, dia 16 de agosto, após o fechamento do mercado, a Sabesp informou a celebração de um 

Protocolo de Intenções com o município de Mauá para elaborar estudos e avaliações visando o 

equacionamento das relações comerciais e da dívida do município com a companhia. Vemos como positivo. 

Imaginamos um acordo semelhante aos realizados com Guarulhos e mais recentemente com Santo André. Na 

medida em que as tratativas avancem a companhia deve então, informar ao mercado. 

Principais indicadores financeiros  
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Precificação. Revisitamos nosso modelo de precificação da Sabesp atualizando os resultados trimestrais, as 

premissas macroeconômicas, utilizando o modelo de fluxo de caixa descontado, com WACC de 10% e 

crescimento na perpetuidade de 3%. Em nosso cenário estimamos a volta da margem ebitda no patamar acima 

de 41% a partir de 2023. A assunção dos municípios de Guarulhos, Santo André e as tratativas com Mauá, 

resultam numa maior pressão de custos e despesas no curto prazo e que devem gerar incremento de 

resultados e margens operacionais mais à frente. Temos expectativa positiva para os seus resultados nos 

próximos períodos, tendo em vista o seu modelo de negócio, a maturação das novas concessões, os 

investimentos previstos, e a boa resiliência a períodos de instabilidade. Nesse contexto elevamos o preço 

justo de R$ 52,00/ação para R$ 57,00/ação. 

Fluxo de Caixa e preço justo 
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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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