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Copasa (CSMG3 – Compra) 

Resultado sólido em 2019 com maior geração operacional de caixa e 

redução da alavancagem 

A Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais (Copasa) realizou hoje (23) sua teleconferência de 

resultados. Os números já eram conhecidos, um lucro líquido de R$ 255 milhões no 4T19 – acima do 

esperado, acumulando R$ 754 milhões em 2019, com destaque para o incremento dos volumes 

comercializados; o aumento de preços em função do reajuste médio autorizado; e o melhor resultado 

operacional dado à redução dos custos e despesas operacionais.  

As perspectivas apontavam para uma contínua melhora de eficiência. O cenário mudou em função dos 

impactos da pandemia do Covid-19 e consequente desaceleração econômica. Não está na agenda a isenção 

de tarifas sociais, como anunciado pelas suas congêneres com ações na B3, mas a companhia considera uma 

flexibilização dos prazos de pagamento para esta categoria. Atualmente a empresa possui 560 mil 

economias nessa condição, cuja conta média varia entre R$ 35,00 e R$ 40,00 por mês. 

Atualizamos nossas premissas, adequando os resultados do 4T19 inclusive os impactos do câmbio, pois a 

companhia possui 9% de sua dívida bruta em moeda estrangeira, sem hedge. Reiteramos que a 

alavancagem da empresa é baixa (1,6x o EBITDA) e o cupom da dívida foi reduzido de 6,9% em 2018 para 

6,3% em 2019. Além do que, embora não estivesse em nossas premissas, uma possível “privatização” agora 

fica mais distante. Esse aspecto desagrada parte do mercado, assim como a decisão da fixar em 25% o 

payout para 2020 e postergar em 90 dias a decisão sobre o pagamento de dividendos extraordinários. 

Assim, ajustamos nosso FCD com premissas mais conservadoras, elevamos a WACC de 10,5% para 12,5% 

mantendo em 3% o crescimento na perpetuidade. Seguimos com recomendação de COMPRA e reduzimos o 

Preço Justo de R$ 85,00/ação para R$ 61,00/ação. 

Destaques dos resultados e teleconferência 

Com base no resultado o Conselho de Administração aprovou a destinação de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) 

relativo ao 4T19 ao 1T20 (yield líquido conjunto de 2,5%) e o payout de 25% para 2020. Será distribuído o valor bruto 

de R$ 84,5 milhões, equivalente a R$ 0,6685937152/ação, com base no resultado do 4T19. Serão consideradas as 

posições de ações do dia 25/03/20, ficando as ações “ex” juros em 26/03/20. A data do pagamento será definida na 

AGO de 2020. O retorno líquido trimestral estimado é de 1,6%. 

Com base no resultado a ser apurado no 1T20, será distribuído o valor bruto de R$ 45,5 milhões, equivalente a R$ 

0,3597155687/ação. A data de crédito será em 25.03.2020 ficando as ações “ex-JCP” no dia seguinte, 26.03.2020. A 

data de pagamento será em até 60 dias. O retorno líquido é de 0,9%. 

Dividendos Extraordinários. O Conselho de Administração da companhia deliberou que, em relação à eventual 

distribuição de Dividendos Extraordinários, o assunto será discutido e deliberado em até 90 dias após a aprovação 

das Demonstrações Financeiras de 2019, tendo em vista o atual cenário de incertezas econômicas e sociais, 

decorrente da pandemia do Covid 19. 

A Receita Líquida do 4T19, em base anual, cresceu 18,4% para R$ 1,3 bilhão, acumulando em 2019 uma receita 

líquida de R$ 4,7 bilhões, 12,3% superior a 2018, explicado em ambas as bases de comparação, por aumento de 

tarifas e de volume comercializados. 

Os custos e despesas registraram alta de 7,2% no trimestre para R$ 728,2 milhões e 3,1% em 2019 para R$ 3,4 

bilhões, com crescimento bem abaixo do patamar de receita. Ressalte-se a queda de 0,2% nos Custos 

Administráveis, que mais que compensaram a evolução de 19,2% dos Custos Não Administráveis, com destaque para 
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a evolução de 12,5% da Energia Elétrica, +21,1% em Telecomunicações, +12,3% em Material de Tratamento e 

redução de 14,8% no montante de Créditos Tributários. 

Nesse contexto, o EBITDA do 4T19 alcançou R$ 511,5 milhões, com alta de 28,1% em relação ao 4T18.  A margem 

EBITDA elevou-se de 35,1% para 38,5% entre os trimestres. Em 2019 o EBITDA cresceu 17,9% para R$ 1,76 bilhão, 

com +2,5pp na margem para 36,4%. 

O resultado financeiro registrou forte melhora entre os exercícios, passando de Despesa Financeira Líquida de R$ 

191,7 milhões para Despesa Financeira Líquida de R$ 133,9 milhões em 2019. Ao final de dezembro de 2019 sua 

dívida líquida somava R$ 2,8 bilhões, em linha com os R$ 2,9 bilhões do 3T19, equivalente a 1,6x o EBITDA e se 

compara a 1,8x o EBITDA no trimestre anterior e 2,2x em dezembro de 2018, quando a dívida líquida alcançava R$ 

3,3 bilhões. O Cupom médio da dívida caiu de 6,9% em 2018 para 6,3% ao ano em 2019. 

Em 2019 a companhia realizou investimentos consolidados de R$ 620 milhões e para 2020 estão previstos 

investimentos de R$ 853 milhões, sendo R$ 816 milhões na Copasa e R$ 37 milhões na Copanor. Para os exercícios 

de 2021 a 2024, a previsão é R$ 1.250 milhões para cada ano na Copasa e R$ 37 milhões na controlada Copanor. De 

acordo com a companhia, “esse patamar anual a partir de 2021 prevê a ampliação dos recursos destinados à 

reposição de ativos depreciados em R$ 200,0 milhões, atendimento a compromissos de concessão no montante de 

R$ 250,0 milhões, e R$ 800,0 milhões a serem investidos em sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, em extensão de redes e em combate a perdas, visando atender metas regulatórias e de eficiência”. 

Fig.1 – Indicadores 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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