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Sanepar (SAPR11 – Compra) 

Lucro do 2T19 em linha com o esperado, impactado por provisão 

para contingências e indenização ao município de Maringá 

A Sanepar registrou no 2T19 um lucro líquido de R$ 232,6 milhões, com queda de 8,3% em relação ao 

lucro de R$ 253,6 milhões do 2T18, um resultado construído a partir do crescimento de 8% da Receita 

Líquida, da estabilidade do resultado operacional dado o incremento de custos e despesas e piora no 

resultado financeiro. Some-se a isso a constituição de provisão para contingências e indenização ao 

município de Maringá. No 1º semestre de 2019 o lucro cresceu 2,2% para R$ 450,1 milhões. Seguimos 

com recomendação de COMPRA e preço justo de R$ 97,00/Unit.  

Principais destaques operacionais e financeiros 

Mercado da companhia. Ao final do 2T19 a companhia apresentava um índice de atendimento com água 

tratada de 100% (acima de 83,5% do Brasil – SNIS 2017), cobertura com coleta de esgoto de 73% (52% do 

Brasil – SNIS 2017) relativos à população urbana na sua área de concessão. O índice de tratamento da 

companhia é de 100% e se compara a 42,7% dos esgotos tratados no país (SNIS 2017). O número de ligações 

de água da companhia cresceu 1,6% em doze meses para 3,2 milhões ao final de junho de 2019. Já o número 

de ligações de esgoto registrou alta de 4,6% totalizando 2,2 milhões. 

Política da empresa. Manter o índice de 100% de abastecimento em água tratada e investimentos visando à 

manutenção e melhoria da qualidade do serviço.  Em esgoto a meta é a universalização chegando a 100% do 

esgoto tratado. Em resíduos sólidos a companhia vem mantendo estudos para modelagem de sua atuação na 

gestão deste segmento, operando os aterros sanitários. 

O volume faturado de água + esgoto somou 223,9 milhões de m³ no trimestre, com redução de 0,8% em 

relação ao 2T18, acumulando no 1S19 462,4 milhões de m³com crescimento de 2,9% ante o 1S18. No 2T19, o 

volume faturado de água tratada foi de 127,9 milhões de m³, contra 130,3 milhões de m³ no 2T18, 

representando um decréscimo de 1,8%, reflexo principalmente da redução do consumo no segmento 

residencial. O volume faturado de esgoto no 2T19 apresentou um crescimento de 0,6% em comparação ao 

2T18 para 96,0 milhões de m³. 

Inadimplência permanece baixa. No 1S19 o índice de inadimplência era de 1,7% acima de 1,5% no 1S18, mas 

ainda em patamar reduzido, reflexo da intensificação de ações comerciais e de relacionamento com o cliente 

aliado aos programas de recuperação de créditos. 

Volumes hídricos. O volume médio disponível do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba (SAIC), 

composto pelas Barragens Piraquara I, Piraquara II, Iraí e Passaúna, ao final do 2º trimestre estava em 99,9% 

ante 90,8% do trimestre anterior, reflexo do aumento de chuva no período.  

Receita Operacional Bruta. Registrou crescimento de 7,5%, passando de R$ 1,1 bilhão no 2T18 para R$ 1,2 

bilhão no 2T19, em função do Reajuste Tarifário Anual – IRT de 5,12% de 2018, do Reajuste Tarifário Anual – 

IRT de 8,37% que começou a vigorar em 24/05/2019, da ampliação dos serviços de água e esgoto e do 

aumento no número de ligações. 

Custos e Despesas Operacionais. No conjunto cresceram 13,8% totalizando R$ 780,8 milhões no 2T19, com 

destaque para o incremento de 26,2% em Materiais; +20,6% da Energia Elétrica; +26,1% das depreciações e 

amortizações; +80,2% do Fundo Municipal de Saneamento e Gestão devido à assinatura dos novos Contratos 

de Programa, principalmente, com o Município de Curitiba; R$ 22,5 milhões alocados na linha de Provisões 

para contingências, reflexo das provisões trabalhistas em função do ajuizamento de novas ações e atualização 
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de valores de ações já existentes; e R$ 28,7 milhões por Perdas Eventuais ou Extraordinárias, referente à 

indenização ao Município de Maringá.  

As despesas com Pessoal cresceram 3,5% e os Serviços de Terceiros registraram queda de 4,5% entre os 

trimestres comparáveis. Atualmente a companhia conta com 7 mil funcionários, e estuda a implantação de um 

Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI) tendo 500 pessoas elegíveis, número que alcança 1.880 ao 

longo dos próximos dois anos. No radar ainda a adoção da Fatura Digital. 

EBITDA e Geração de Caixa Operacional. No 2T19 o EBITDA somou R$ 402 milhões e se compara a R$ 400 

milhões do 2T18. A margem EBITDA caiu de 39,2% no 2T18 para 36,6% no 2T19, e refletiu o crescimento de 

8% da receita líquida, mas, em contrapartida, os custos e despesas aumentaram 13%. A geração de caixa 

operacional no 2T19 foi de R$ 383 milhões, com crescimento de 17% em relação ao 2T18. A Conversão do 

EBITDA em Caixa Operacional foi de 95,2% no trimestre e se compara com 62,8% no trimestre anterior. 

Endividamento. A dívida bruta passou de R$ 2,9 bilhões em mar/19 para R$ 3,2 bilhões em junho de 2019 

(+11%), com a dívida líquida crescendo de R$ 2,5 bilhões para R$ 2,9 bilhões. O índice de alavancagem, 

medido pela relação “Dívida Líquida/EBITDA” se elevou de 1,5x no 1T19 para 1,7x no 2T19.  

Reajuste Tarifário 2019. O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de 

Infraestrutura do Paraná – AGEPAR definiu em 16 de abril de 2019, através da Resolução Homologatória nº 

006/2019, o Reajuste Tarifário Anual – IRT de 12,12944% sobre os serviços prestados a ser aplicado a partir 

de 17 de maio de 2019 e aprovou a aplicação da Tabela de Tarifas de Saneamento. 

Em decorrência da homologação parcial da medida cautelar deferida por meio da decisão monocrática 

materializada no Despacho 478/19-GCFAMG, face à tomada de contas extraordinária do Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná – TCE (Processo nº 312857/19), o reajuste homologado pela AGEPAR está sendo 

aplicado parcialmente em 8,37135% pro-rata die a partir de 24 de maio de 2019. 

A companhia está realizando todos os esforços na intenção de reverter essa situação que gera uma perda 

estimada em R$ 15 milhões/mês. O correto endereçamento desta questão e dos reajustes diferidos 

anteriormente viabiliza e realização do importante Programa de Investimentos aprovado.  

Investimentos. Nos últimos 5 anos terminados em 2018 a companhia investiu R$ 4,4 bilhões, sendo R$ 1,8 

bilhão em água, R$ 2,2 bilhões em esgoto e R$ 434 milhões em outros. Para os próximos 5 anos (de 2019 a 

2023) o Programa de Investimentos alcança R$ 7,1 bilhões, dos quais R$ 3,0 bilhões em água, R$ 3,7 bilhões 

em esgoto e R$ 377 milhões em outros. Deste total programado, R$ 3,52 bilhões ou 49,4% virão de recursos 

próprios e R$ 3,6 bilhões ou 50,6% via recursos de terceiros. 

Principais indicadores – Demonstração de resultados  
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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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