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Sanepar (SAPR11 – Compra) 

Seguimos com visão positiva a despeito do cenário volátil de curto 

prazo 

A partir do bom resultado apresentado pela Sanepar em 2019, chegamos a um valor justo da companhia de 

R$ 123,00/Unit em função de expectativa positiva para os seus resultados nos próximos períodos, tendo em 

vista o seu modelo de negócio e o retorno dos investimentos previstos. Conforme divulgado, a companhia 

registrou em 2019 um lucro líquido de R$ 1,08 bilhão, 21% superior a R$ 893 milhões, um resultado 

consistente, construído a partir do incremento de 13% da receita para R$ 4,7 bilhões, melhora do resultado 

operacional cujo EBITDA cresceu 20% somando R$ 1,6 bilhão, e melhora do resultado financeiro. O volume 

faturado, nesta base de comparação, cresceu 4,1%. A alavancagem da companhia é reduzida, sendo de 1,4x 

o EBITDA em dezembro de 2019, para uma dívida líquida de R$ 2,8 bilhões. 

Considerando os efeitos da pandemia do Covid-19 e das medidas de contingenciamento decretadas pelos 

governos, que deve resultar em consequente desaceleração econômica, entendemos como oportuno, nova 

revisão de preço justo. A companhia também tomou algumas medidas, dentre elas, (i) o fechamento ao 

público das centrais de relacionamento por prazo indeterminado, e atendimento por meios de canais 

alternativos; (ii) o rodízio de abastecimento, desde o dia 18 de março, do munícipio de Curitiba e Região 

Metropolitana; e tratativas com a Agepar e o Governo do Estado, para o adiamento por parte da Sanepar 

da cobrança de contas de água e esgoto, para os clientes cadastrados na Tarifa Social, pelo período de 90 

dias, com data inicial ainda a ser definida. Assim, atualizamos nosso FCD, elevando o custo de capital para 

13% permanecendo com um crescimento na perpetuidade de 3%. Nesse contexto, seguimos com 

recomendação de COMPRA para SAPR11 e reduzimos o Preço Justo de R$ 123,00/Unit para R$ 102,00/Unit. 

Principais destaques  

Na próxima sexta-feira, dia 27 de março, a Sanepar realiza sua 118ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Destaque 

para a Proposta da Administração de aumentar o Capital Social da companhia em R$ 1,145 bilhão para R$ 4,0 

bilhões, com a utilização de parte do saldo das Reservas de Lucros, sem modificação do número de ações. 

Desdobramento (SPLIT) do número de ações. Outra Proposta da Administração nesta AGE é realizar um 

desdobramento de ações emitidas pela companhia na data base de 27 de março de 2020, sendo que as ações 

passarão a ser negociadas “ex” desdobramento no dia 30 de março de 2020. Cada ação ordinária ou preferencial 

será desdobrada em 3 ações, sendo que cada Unit também será desdobrada em 3 Units – que permanecem com a 

mesma formação, 1 ação ordinária e 4 ações preferenciais. Os direitos e obrigações das ações ordinárias e 

preferenciais e Units permanecem inalterados. Com a implementação do desdobramento, o número de ações 

emitidas pela companhia que perfazem o Capital Social passará a ser de 1.511.205.519 ações, sendo 503.735.259 

ações ordinárias e 1.007.470.260 ações preferenciais. Desta maneira, em sendo aprovado o Split, o Preço Justo de 

R$ 102,00 por Unit será proporcionalmente ajustado para R$ 34,00/Unit. 

A Sanepar informou ontem (23/março) que está em discussão com a Agência Reguladora – Agepar e o Estado do 

Paraná, tratativas com vistas a minimizar os impactos à população ocasionados pela pandemia do coronavírus. Estão 

previstas medidas para enfrentamento da pandemia do Covid-19, dentre outras ações no âmbito estadual, dentre 

elas o adiamento por parte da Sanepar da cobrança de contas de água e esgoto, para os clientes cadastrados na 

Tarifa Social pelo período de 90 dias, com data inicial ainda a ser definida. De acordo com a companhia, “em 31 de 

dezembro de 2019, estavam cadastrados na categoria Tarifa Social 184 mil famílias, cujo valor da tarifa é de R$ 

15,56/mês (água e esgoto) com consumo de até 5m³, sendo que acima deste consumo é cobrado excedente por m³. 

A forma de equacionamento do referido adiamento será oportunamente definida pela Agepar. Essa decisão, embora 

necessária, potencializou a queda das Units da companhia ontem (-14,4%) acima da baixa de 5,2% da bolsa, com o 
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mercado antevendo redução potencial de receita e menor diluição dos custos, dependendo das medidas adicionais 

que vierem sendo tomadas.  

Curitiba e Região Metropolitana seguem rodízio de abastecimento desde o dia 18 de março de 2020. O rodízio segue 

um programa preestabelecido, em função da queda na produção de água, causada pela estiagem das últimas 

semanas, agravada pelo aumento no consumo em função das altas temperaturas. De acordo com a companhia, “a 

parada no fornecimento de água iniciará sempre às 8h, com normalização prevista para a manhã do dia seguinte, 

sendo que a recuperação da distribuição de água é sempre gradativa, sendo mais rápida em algumas regiões, e mais 

lenta em localidades mais distantes dos centros de reservação”. O que está sendo solicitado é o uso racional e 

consciente dos recursos hídricos, com prioridade para alimentação e higiene pessoal. São medidas necessárias de 

modo a adequar a demanda à oferta, e cujos impactos devem ser mitigados tão logo seja possível. 

Sanepar adapta atendimento para proteger clientes e empregados. Desde  segunda-feira (23/março) as Centrais de 

Relacionamento estarão fechadas ao público por prazo indeterminado. Os atendimentos serão feitos por meio dos 

canais alternativos. 

Outro ponto a ser considerado são os Ajustes tarifários. As tarifas da companhia 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, apontava para um valor diferido a ser recuperado na receita, de R$ 1,3 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 (após Split) e a um yield complementar de 7,1% caso 50% deste valor for distribuído. Trata-se de um valor 

potencial, que em algum momento será realizado, notadamente quando essa crise passar e a economia retomar o 

crescimento. 
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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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Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à 
data presente e estão sujeitas às mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das 
companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia expressa ou implícita, é 
dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. 
 
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.  
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e 
foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 
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