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Sabesp (SBSP3 – Compra) 

Trimestral impactado por piora do resultado financeiro e perdas 

com crédito de liquidação duvidosa 

A Sabesp realizou ontem (19/maio), teleconferência de resultados do 1T20, no qual a companhia 

registrou um prejuízo líquido R$ 658 milhões, impactado pela variação cambial sobre os passivos em 

moeda estrangeira (dólar e iene) com acréscimo de R$ 1,8 bilhão, aliado a contabilização de 

estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa, no montante de R$ 150 milhões.  

Do lado positivo destaque para a operação no município de Santo André, iniciada em agosto de 2019, 

com aumento de R$ 80 milhões na receita operacional bruta e de R$ 65 milhões nas despesas. Além 

disso, com o início também em agosto/19, do plano de saúde administrado pela Fundação Cesp, a 

despesa com assistência médica no 1T20 apresentou um decréscimo de R$ 45 milhões.  

Revisitamos o modelo de precificação da companhia (FCD), incorporando o prejuízo do trimestre, a 

redução dos investimentos e das despesas, a atualização os dados macroeconômicos, e a perspectiva 

de evolução dos negócios da companhia. Seguimos com recomendação de COMPRA e reduzimos o 

Preço Justo de R$ 68,00/ação para R$ 57,00/ação.  

Destaques do trimestre e da teleconferência  

Medidas já efetivadas para fazer frente aos impactos da pandemia do Covid-19. Redução orçamentária de R$ 

360 milhões em despesas e postergação de R$ 300 milhões em investimentos. Emissão de R$ 1,45 bilhão em 

debentures (25ª emissão) e a substituição de dívida em moeda estrangeira por local (US$ 495 milhões). 

Medidas em estudo. Redução do quadro de pessoal através do Programa de Retenção do Conhecimento–

PRC, aliado a perspectiva de postergação de amortizações e antecipação de entradas e novos financiamentos; 

e a substituição de depósitos judiciais por seguro garantia.  

 A adesão de 1.000 funcionários ao Plano de Demissão Voluntária deve impactar positivamente o 

resultado a partir do primeiro trimestre de 2021, com redução de despesas de R$ 200 milhões/ano. 

As medidas de isolamento social estão gerando queda no consumo de grandes clientes, aumento no segmento 

residencial, incremento de inadimplência e consequente queda de receita no 2T20. A empresa não considera 

no momento eventual pedido de reequilíbrio econômico-financeiro das tarifas junto ao órgão regulador, em 

função dos efeitos adversos da pandemia. Oportunamente, se necessário, a companhia deve solicitar como fez 

em 2015, no contexto da crise hídrica. 

Fig.1 – Principais indicadores financeiros 
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Ao final do trimestre sua dívida líquida era de R$ 12,2 bilhões (1,65x o EBITDA). A dívida bruta somava R$ 

14,6 bilhões sendo 55% em moeda estrangeira. No 1T20, o investimento realizado alcançou R$ 716 milhões, 

sendo R$ 284 milhões que não afetaram o caixa. A companhia encerrou o 1T20 com R$ 2,3 bilhões em caixa 

que vem sendo reforçado através de diversas medidas, dentre elas: a (i) troca de moeda de US$ 494 milhões 

para R$ 2,8 bilhões em 31/03/2020. Redução de 32% no total da dívida em moeda estrangeira e redução de 

17% na exposição cambial estimada em dólar; a (ii) 25ª Emissão de Debêntures no montante de R$ 1,45 

bilhão, com juros CDI +3,30% e prazo de 18 meses; iii) captações Adicionais (potenciais). BID Invest com 

mandato de R$ 600 milhões e Debêntures de Infraestrutura no valor estimado de R$ 1,0 bilhão – aprovado 

pelo Ministério do Desenvolvimento Regional; e (iv) o apoio dos bancos públicos e entidades multilaterais, na 

suspensão do serviço da dívida com antecipação de desembolsos, e ajustes no escopo e/ou limites de 

contrapartidas. 

No 1T20, a receita operacional líquida, a qual considera a receita de construção, totalizou R$ 4,0 bilhões, um 

acréscimo de 4,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa variação pode ser explicada pelo 

reajuste tarifário de 4,7% desde maio de 2019; o aumento de 2,2% no volume faturado total, sendo 2,0% em 

água e 2,5% em esgoto, desconsiderando os volumes de Santo André; e o acréscimo de R$ 80,1 milhões na 

receita operacional em função da operação no município de Santo André, iniciada em agosto de 2019.  

Os custos e despesas, que consideram os custos de construção, somaram R$ 3,0 bilhões, um acréscimo de 

10,9% quando comparados ao ano anterior. O EBIT ajustado alcançou R$ 1,0 bilhão, com queda de 11,8% em 

relação aos R$ 1,1 bilhão do 1T19. O EBITDA ajustado totalizou R$ 1,5 bilhão, com queda de 3,9% sobre igual 

trimestre do ano anterior, sendo de R$ 7,4 bilhões nos últimos 12 meses terminados em março de 2020. A 

margem EBITDA ajustada foi de 36,7% no 1T20, ante 39,8% no 1T19 (41,1% nos últimos 12 meses). 

Desconsiderando os efeitos da receita e do custo de construção, a margem EBITDA ajustada res ultou em 

41,8% no 1T20, ante 46,8% no 1T19 (48,3% nos últimos 12 meses).  

Conselho ratifica isenção de pagamento por 90 dias dos consumidores das categorias de uso Residencial 

Social e Residencial Favela. O Conselho de Administração da Sabesp, em reunião realizada dia 30 de março, 

ratificou a proposta de isenção do pagamento das contas de água/esgoto dos consumidores das categorias de 

uso Residencial Social e Residencial Favela cadastrados em 19/03/2020 por 90 dias para as contas emitidas a 

partir de 01/04/2020 e abrangendo todos os municípios operados pela companhia. 

Deliberações da ARSESP 

Deliberação nº 980. A agência divulgou o índice de reajuste tarifário de 2,4924% da Sabesp, composto (a) pela 

variação do IPCA no período de 3,3032%; (b) Fator de eficiência (Fator X) de 0,6920%; e (c) pelo Fator de 

qualidade (Fator Q) de -0,1188%. No entanto, a Arsesp avaliou a possibilidade de postergação do reajuste 

tarifário por 90 dias, como ação adicional ao Decreto 64.879/2020, que reconhece o estado de calamidade 

pública decorrente da pandemia do Covid-19 e deliberou:  

 Postergar a publicação das novas tabelas tarifárias, resultantes do reajuste tarifário anual para 10 

de junho de 2020; (ii) os ajustes compensatórios pela postergação da aplicação do reajuste tarifário 

anual serão apurados até 10 de junho de 2020; e (iii) o valor a ser compensado será distribuído nas 

tarifas a serem praticadas no período entre 10 de julho de 2020 e 10 de maio de 2021, data de 

aplicação dos resultados da 3ª Revisão Tarifária Ordinária. 

Deliberação nº 979. A agência avaliará o equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviços a fim de 

restabelecê-lo oportunamente, se necessário, como decorrência do impacto da isenção de tarifas das contas 

de água/esgoto dos consumidores das categorias de uso Residencial Social e Residencial Favela. 

Redução da taxa (TRCF) entre maio e dezembro deste ano. Em 17 de abril a Arsesp postergou, em caráter 

excepcional e transitório, o pagamento da Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização (TRCF) paga pela 

Sabesp, entre os meses de maio a dezembro de 2020.  Nesse período, o valor de TRCF foi reduzido de 0,50% 

para 0,25% do faturamento anual, sendo que os repasses postergados serão corrigidos monetariamente e 

pagos em 24 parcelas mensais iguais a partir de janeiro de 2021. 
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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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