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Sanepar (SAPR11 – Compra) 

Resultado consistente no 4T19 acima do esperado  

A Sanepar registrou no 4T19 um lucro líquido de R$ 386 milhões, com crescimento de 21% em relação ao 

lucro de R$ 320 milhões do 4T18. Um resultado construído a partir do crescimento de 22% da Receita 

Líquida, do forte incremento de 33% do resultado operacional medido pelo EBITDA, melhora do resultado 

financeiro líquido e a constituição de impairment na CS Bioenergia S/A com efeito líquido de R$ 11,4 

milhões no resultado líquido.  

Em 2019 o lucro líquido cresceu 21% para R$ 1.080 milhões, com +1,8pp no ROAE para 18,2%. Este número 

é 13,7% acima dos R$ 950 milhões que estimávamos, sensibilizado principalmente por aumentos tarifários 

do período e os diferidos anteriormente. Temos expectativa positiva para os seus resultados nos próximos 

períodos, tendo em vista o seu modelo de negócio e o retorno dos investimentos previstos. Revisitamos 

nosso modelo de precificação, incorporando o resultado do trimestre. Seguimos com recomendação de 

COMPRA e elevamos o preço justo de R$ 115,00/Unit para R$ 123,00/Unit.   

Principais destaques operacionais e financeiros 

O Conselho de Administração da companhia aprovou na 2ª Reunião Ordinária de 2020, realizada em 06 de 

fevereiro a implantação do Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI. Ainda não temos maiores 

informações sobre o alcance do programa, mas vemos de forma positiva a perspectiva de redução de despesas com 

diluição dos custos fixos e consequente melhora de margem operacional. O retorno do programa deve ser menor 

que 12 meses e atualmente a Sanepar possui 600 pessoas já aposentadas e que, em tese, teriam interesse na 

adesão.  

Volume faturado registrou forte melhora no trimestre, sensibilizado por fatores climáticos, com destaque 

para os segmentos residencial e comercial. O volume faturado de água + esgoto somou 240,2 milhões de m³ no 

4T19, com crescimento de 6,3% em relação ao 4T18, acumulando em 2019 um volume de 932,0 milhões de m³ e 

incremento de 4,1% ante 2018 (sendo +3,1% em água e +5,4% em esgoto).  

Volume hídrico armazenado. O volume médio disponível do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba 

(SAIC) é composto pelas Barragens Piraquara I, Piraquara II, Iraí e Passaúna. No Município de Foz do Iguaçu, a 

Sanepar utiliza a água da Barragem da Hidrelétrica Itaipu Binacional, do lago de Itaipu, no Rio Paraná. No 

fechamento do trimestre, devido ao menor volume de chuva e o aumento do consumo, o volume médio de 

reservação (SAIC) estava em 76,7%. Em 4 de fevereiro de 2020 era de 71,6%, em patamar adequado. 

Fig.1 – Demonstração de resultados 

  

A Receita Operacional Líquida registrou crescimento de 22,0% no trimestre, passando de R$ 1,1 bilhão no 

4T18 para R$ 1,3 bilhão no 4T19, sendo +6,3% em volume e +14,8% em tarifa. Essa evolução em preço veio em 

função do Reajuste Tarifário Anual – IRT de 5,12% de 2018 impactando integralmente em 2019, do Reajuste Tarifário 

Victor Luiz de F Martins, CNPI 

vmartins@plannercorretora.com.br 

+55 11 2172-2565 

Disclosure e certificação do analista 

estão localizados na última página 

deste relatório. 

 



 

Página | 2  

 

10 de fevereiro de 2020 

Sanepar  
 01 de fevereiro de 2019 

 

ANÁLISE DE INVESTIMENTO 
RELATÓRIO DE ANÁLISE 

Anual – IRT de 8,37% que começou a vigorar em 24/05/2019. Em 23/10/19 foi restabelecido o percentual de 

reajuste fixado pela AGEPAR com a aplicação do diferencial de 3,76% a partir de 11 de novembro de 2019, 

totalizando 12,12944% inicialmente aprovados. A Sanepar então registrou no mês de dez/19 a estimativa de receita 

no montante de R$ 61,0 milhões referente ao reajuste retroativo não recebido dos clientes no período de julho a 07 

de novembro de 2019. Em 2019 frente 2018 a Receita Operacional Líquida cresceu 13,5% para R$ 4,7 bilhões, sendo 

+4,1% em volume e +9,0% em tarifa, sinalizando importante crescimento à frente, à luz do forte incremento de 

investimentos esperados para os próximos 5 anos, de R$ 7,6 bilhões, sendo de R$ 1,3 bilhão em 2020. 

Ajustes tarifários. Suas tarifas são fixadas pelo Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos 

Delegados de Infraestrutura do Paraná – AGEPAR. Em 2017, com o objetivo de estimular o equilíbrio econômico e 

financeiro da companhia, a Agepar autorizou um reposicionamento tarifário de 25,63% a ser diferido ao longo de 

oito anos, sendo a primeira parcela de 8,53% correspondente a 2017, e as demais em 7 (sete) parcelas de 2,11%, 

corrigidas pela Selic.  

Em termos reais, do índice 25,63% a ser reposicionado a partir de 2017, integrou a tarifa da companhia 

13,16% até 2019, restando ainda 11,02% a ser diferido até 2024, equivalente a 5 parcelas. Em dezembro de 

2019, a melhor estimativa, aponta para um valor diferido a ser recuperado na receita, de R$ 1,299 bilhão. Se 

considerarmos esse valor e uma tarifa de 34% de IR/CSLL, resultaria em R$ 857 milhões líquidos, equivalente a R$ 

8,50/Unit e a um yield complementar de 4,1% caso 50% deste valor fosse distribuído. 

No 4T19 o EBITDA somou R$ 631 milhões e se compara a R$ 476 milhões do 4T18. A margem EBITDA passou de 

43,3% para 47,1% entre os trimestres comparáveis e refletiu o acréscimo da receita (+22,0%) e o menor incremento 

proporcional dos custos e despesas que aumentaram 14,7% na mesma base de comparação. Em 2019 o EBITDA 

cresceu 20,1% para R$ 2,0 bilhões, com +2,3pp na margem EBITDA para 41,7%. 

A despesa financeira líquida caiu 5,0% no 4T19 para R$ 46 milhões e com recuo de 12,3% em 2019 totalizando 

R$ 180 milhões. O Capex somou 275 milhões no 4T19 e R$ 1,0 bilhão em 2019, estável em relação a 2018. Para 

2020 estão previstos investimentos de R$ 1,3 bilhão. 

Ao final de dez/19 a dívida líquida da companhia era de R$ 2,8 bilhões e se compara a R$ 2,9 bilhões em 

set/19. O índice de alavancagem, medido pela relação “Dívida Líquida/EBITDA” que era de 1,6x em set/19 reduziu-

se a 1,4x ao final do 4T19 refletindo a redução da dívida e principalmente o forte incremento da geração operacional 

de caixa.  

Fig.2 – Principais indicadores – Demonstração de resultados do 4T19 e de 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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