
 

Página | 1  

 

18 de novembro de 2019 

Sabesp   
 01 de fevereiro de 2019 

ANÁLISE DE INVESTIMENTO 
RELATÓRIO DE ANÁLISE 

Sabesp (SBSP3 – Compra) 

Resultado trimestral impactado por forte melhora operacional 

A Sabesp registrou no 3T19 um lucro líquido de R$ 1,2 bilhão, com crescimento de 114% em relação 

ao lucro de R$ 565 milhões do 3T18, reflexo do crescimento de 42% da receita líquida em percentual 

acima que os custos e despesas, pelo acréscimo de R$ 1,3 bilhão na receita operacional em função da 

formalização do acordo com o Município de Santo André em julho de 2019. No acumulado de 9M19 o 

lucro alcançou R$ 2,3 bilhões, 74% superior a R$ 1,3 bilhão de igual período do ano anterior. 

Seguimos com recomendação de COMPRA para SBSP3 e preço justo de R$ 57,00/ação.  

Destaques financeiros  

Receita Operacional Líquida reflete o incremento de volumes, o reposicionamento tarifário e principalmente 

a formalização de acordo com Santo André. No 3T19 a receita operacional líquida (inclusas as receitas de 

construção) somou R$ 5,4 bilhões, crescimento de 42% em relação a igual trimestre do ano anterior, reflexo (i) 

do reposicionamento tarifário de 3,5% desde junho de 2018 e reajuste tarifário de 4,7% desde maio de 2019, 

com impacto de 4,9% sobre a receita operacional; (ii) do aumento de 2,8% no volume faturado total, sendo 

2,4% em água e 3,4% em esgoto, desconsiderando os volumes de Guarulhos e Santo André; do (iii) início da 

operação no município de Guarulhos em janeiro de 2019, gerando um acréscimo de R$ 116 milhões na receita 

operacional; e (iv) da formalização de acordo com o município de Santo André em julho de 2019, com 

incremento de R$ 1,3 bilhão na receita.   

Custos e despesas crescem abaixo do patamar de receita, contribuindo para a expressiva melhora do 

resultado operacional e das margens no trimestre. No 3T19 a linha de custos e despesas somou R$ 2,9 

bilhões, com crescimento de 5,5% sobre R$ 2,7 bilhões do 3T18, acumulando no 9M19 o montante de R$ 8,8 

bilhões, 11% acima de igual período do ano anterior.  No trimestre, destaque negativo para a alta de 41% nos 

custos com energia elétrica, pela entrada em operação da Interligação Jaguari-Atibainha, o início da operação 

no município de Guarulhos e a entrada em operação do Sistema Produtor São Lourenço. Some-se a isso a alta 

de 83% na linha de serviços e o aumento de 142% das despesas gerais. Do lado positivo, a queda de 175% em 

Salários, Encargos e Obrigações, por reversão de provisão no valor de R$ 173 milhões. Nesse contexto, a 

participação dos custos/despesas na receita líquida foi de 53,0% no 3T19, abaixo de 71,4% no 3T18.  

EBITDA ajustado apresentou forte elevação. O EBITDA ajustado somou R$ 3,0 bilhões no 3T19, com alta de 

110% em relação a R$ 1,4 bilhão do 3T18, acumulando R$ 5,8 bilhões no 9M19. A margem EBITDA ajustada 

elevou-se de 37,6% no 3T18 para 55,6% no 3T19. Desconsiderando os efeitos da receita e do custo de 

construção a margem EBITDA ajustada eleva-se a 63,5% no 3T19 ante 46,0% de igual trimestre de 2018. 

Resultado financeiro registra forte piora. O resultado financeiro elevou-se de uma despesa financeira líquida 

de R$ 263 milhões no 3T18 para despesa financeira líquida de R$ 720 milhões no 3T19, um acréscimo de R$ 

457 milhões, explicado principalmente pela linha de variações cambiais líquidas entre os trimestres 

comparáveis. 

Endividamento registra alta em ambas as bases de comparação. Ao final do 3T19 a dívida líquida da Sabesp 

era de R$ 11,0 bilhões, equivalente a 1,7x o EBITDA ajustado, acima de R$ 10,2 bilhões do trimestre anterior 

(2,0x o EBITDA) e dos R$ 11,3 bilhões de dezembro de 2018.  

Os investimentos no trimestre somaram R$ 2,2 bilhões, dos quais R$ 1,9 bilhão sem efeito caixa, acumulando 

R$ 3,7 bilhões nos nove primeiros meses do ano. O expressivo aumento no trimestre decorre do início da 

operação no município de Santo André, dado a constituição de um intangível pelo direito de explorar 

diretamente os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município.  
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Outros destaques relevantes 

• Início da operação no município de Santo André. Em julho de 2019 a Sabesp firmou acordo com o 

município de Santo André, iniciando a operação em agosto, cujo impacto inicial trouxe um aumento 

de R$ 1,28 bilhão na receita operacional do 3T19 e uma redução de R$ 42 milhões nas despesas. 

• TAC – Aposentados. Em 20 de fevereiro de 2009 a Sabesp e o Ministério Público do Estado de São 

Paulo assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), no qual a companhia se 

comprometeu a promover a dispensa gradual dos empregados aposentados e constituiu provisão 

para este fim. Em 11 de outubro de 2019, o Promotor de Justiça arquivou a TAC reconhecendo que 

seu objeto foi integralmente cumprido. Nesse contexto, foi revertido o montante de R$ 173 milhões 

na conta Salários, Encargos e benefícios e Obrigações previdenciárias não recorrentes. 

• Operação no município de Guarulhos. Esta operação impactou de forma positiva os resultados do 

3T19, com reconhecimento de R$ 116 milhões na receita operacional e R$ 37 milhões nos custos e 

despesas (desconsiderando a receita e os custos de construção). O resultado líquido antes do IR/CS 

foi de R$ 78 milhões no período. 

• Sistema Produtor São Lourenço entrou em operação no 3T18. Os custos e despesas decorrentes da 

entrada em operação desse sistema apresentaram um aumento de R$ 34 milhões no 3T19, 

comparativamente ao 3T18, referente apenas ao mês de setembro de 2018. 

• Assinatura de Contrato de Programa com o município de Guarujá. A companhia vinha operando no 

município com contrato precário. Para enquadrar o instrumento contratual à legislação, foi 

formalizado um contrato de programa para a prestação de serviços de saneamento pelo prazo de 30 

anos e, ao mesmo tempo, encerrado processos judiciais, reconhecendo no 3T19, despesas não 

recorrentes no montante de R$ 46 milhões. 

• Assinatura de convênio de adesão com a Fundação CESP – FUNCESP. Segundo a companhia, o 

plano de saúde administrado pela SABESPREV vinha apresentando desequilíbrio em função da 

elevação dos custos assistenciais e demandando aportes esporádicos por parte da Sabesp, de forma 

a manter a margem de solvência exigida pela ANS. Em agosto de 2019, um novo plano de saúde, 

administrado pela Fundação CESP entrou em vigor, em substituição ao plano anterior. Com a 

adesão ao novo plano não houve necessidade de novos aportes, representando uma economia de R$ 

39 milhões nas despesas com assistência médica no 3T19, quando comparadas ao 3T18. 

Principais indicadores financeiros  
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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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O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem 
a expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na 
sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
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