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Sanepar (SAPR11 – Compra) 

Seguimos com visão construtiva a despeito do cenário de curto 

prazo 

Atualizamos nossas premissas de resultados, com base nas condições atuais de contingenciamento 

social, redução da atividade econômica e seus reflexos nos números da companhia. A Sanepar tem 

mostrado um bom histórico de execução, incremento de resultado, de margem e redução da 

alavancagem financeira. Trata-se de uma ação defensiva, adequada para momentos de volatilidade, 

com distribuição de proventos em base semestral. O cenário de curto prazo permanece volátil por 

conta do período de estiagem, redução do nível das barragens e contingenciamento da demanda. A 

retomada do crescimento será mais firme a partir de 2021. Nesse contexto, revisitamos o modelo de 

precificação da companhia, reduzimos o custo de capital de 13,0% para 10,5%, mantivemos o 

crescimento de 3,0% na perpetuidade e elevamos o Preço Justo de R$ 34,00/Unit para R$ 37,00/Unit. 

Seguimos com recomendação de COMPRA para SAPR11. 

Principais destaques  

Vemos um reduzido risco nas operações da companhia e em seu segmento de atuação, com destaque para um 

balanço sólido e forte liquidez. Na mesma linha, a aprovação do novo marco regulatório do saneamento cria as 

condições para a Sanepar buscar maior eficiência e acelerar os investimentos. Os indicadores de crédito 

permanecem fortes, mesmo com a expectativa de aumento de capex. Uma vez que 85% da receita da 

companhia estão respaldadas por contratos de vencimento superiores a 10 anos, as alterações regulatórias 

recém-aprovadas não terão impacto relevante no fluxo de caixa da empresa. 

Em nosso modelo de precificação, não consideramos eventuais alterações na capacidade de geração 

operacional de caixa por perda de contratos de operação. Reiteramos que não trabalhamos com o cenário de 

privatização da companhia. Ao final de março a empresa fornecia água a 100% da população de sua área de 

atuação e atendia 75% dos habitantes com coleta de esgoto nos municípios onde presta este serviço, tratando 

o esgoto coletado. 

A companhia reportará o resultado do 2T20 no dia 7 de agosto de 2020.  Em grandes números esperamos 

uma Receita Líquida de R$ 1.145 milhões (+4,2% sobre o 2T19); EBITDA de R$ 420 milhões (+4,4% s/2T19) e 

Lucro Líquido de R$ 225 milhões, com queda de 3,3% em relação a igual trimestre do ano anterior. Com isso 

chegamos aos números do 1º semestre de 2020: Receita Líquida de R$ 2,4 bilhões, EBITDA de R$ 841 milhões 

e Lucro Líquido de R$ 481 milhões.  

 

Principais aspectos que norteiam nossas expectativas: 

 O volume médio disponível do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba (SAIC), composto 

pelas Barragens Piraquara I, Piraquara II, Iraí e Passaúna, estava em 63% ao final de março de 2020, 

reflexo do menor volume de chuva e aumento do consumo. Pelos números que temos as condições 
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hídricas pioraram, basicamente pela estiagem desde meados de abril e do consumo no período, 

chegando ao final de junho em 37% (na média destas quatro barragens). 

 Prorrogação da Divulgação do Percentual do Reajuste Tarifário. A Agência Reguladora de Serviços 

Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná – AGEPAR prorrogou por mais 60 dias, a contar de 

17 de junho de 2020, o prazo de suspensão da concessão de reajustes das tarifas de todos os 

serviços públicos delegados, pelos concessionários e/ou permissionários, da Sanepar. A empresa 

terá direito a compensação, quando estas questões de pandemia forem equacionadas e o reajuste 

for autorizado. 

 Medidas para reduzir os impactos do novo coronavírus. Como já amplamente divulgado, a Sanepar 

prorrogou a cobrança de contas de água e esgoto, para os clientes cadastrados na Tarifa Social, pelo 

período de 90 dias, contados a partir de 24 de junho de 2020. A forma de equacionamento deste 

adiamento seguirá as regras comerciais da companhia, inclusive com a possibilidade de 

parcelamento pelos clientes. O valor mensal faturado na categoria Tarifa Social é da ordem de R$ 

2,8 milhões ao mês 

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 de 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 cinco parcelas.  

 Em março de 2020, a melhor estimativa, apontava para um valor diferido a ser recuperado na 

receita, de R$ 1,42 bilhão. Se considerarmos esse valor e uma tarifa de 34% de IR/CSLL, resultaria 

em R$ 937,2 milhões líquidos, equivalente a R$ 3,10/Unit e a 10,4% do valor de mercado da 

companhia. Trata-se de um valor potencial, que em algum momento será realizado, notadamente 

quando essa crise passar e a economia retomar o crescimento. 

Operação de capital de giro de R$ 200 milhões. O Conselho de Administração da Sanepar aprovou em 03 de 

junho, a contratação de operação de capital de giro, por meio de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no valor 

de R$ 200,0 milhões, sem garantias, com prazo total de dois anos. Esta operação visa o reforço de caixa da 

companhia, sendo que esse valor se soma à geração de caixa no 2º trimestre. Lembrando que ao final de março 

de 2020, o caixa da Sanepar somava de R$ 789,6 milhões, para uma dívida líquida de R$ 2,7 bilhões (1,3x o 

EBITDA).  

Precificação. Realizamos a precificação da Sanepar utilizando o modelo de fluxo de caixa descontado, com 

WACC de 10,5% e crescimento de 3% na perpetuidade. Temos expectativa positiva para os seus resultados 

nos próximos períodos, tendo em vista o seu modelo de negócio, o retorno dos investimentos previstos, e a 

boa resiliência a períodos de instabilidade. Chegamos a um preço justo de R$ 37,00/Unit, acima do preço 

anterior de R$ 34,00 por Unit. 

 Não estamos trabalhando com cenário de privatização da companhia. O próprio Govenador do 

Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior, reconheceu a boa gerência dos negócios da companhia, e suas 

importantes funções, de desenvolvimento econômico e de desenvolvimento social. Não descartou, 

no entanto, a possibilidade da realização de parcerias da empresa com a iniciativa privada, condição 

que pode ser favorecida, a partir da aprovação do novo marco regulatório do setor de saneamento. 

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Paraná 

realizou em 20 de julho a operação denominada “DUCTOS”, relacionada à investigação que apura condutas 

envolvendo pessoas ligadas à empresa. A companhia vem tomando todas as medidas cabíveis e necessárias, 

cooperando com as autoridades, e afastou todos os empregados envolvidos na operação do GAECO. 
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 As investigações, iniciadas há cerca de dois anos, apuram principalmente o pagamento indevido 

por serviços não prestados e fraudes em Licitações.  

 Investiga-se, ainda o faturamento por serviço não executado integralmente ou por serviço 

superfaturado, com o uso de medições falsas ou não fiscalizado por empregados da Sanepar.  

Adicionalmente, reunido em 20 de julho, o Conselho de Administração da Sanepar foi informado das 

medidas tomadas pela diretoria e sugeriu que seja avaliada a adoção de medidas legais visando preservar os 

interesses da companhia como, por exemplo, o depósito em juízo dos valores do PAI dos empregados 

investigados.  

 Por unanimidade o Conselho deliberou pela inclusão do processo da Operação Ductos no escopo 

da Investigação Forense Independente, ficando a Diretoria Adjunta de Governança, Riscos e 

Compliance desde já autorizada a tomar as medidas administrativas necessárias para a 

implementação da medida.  

 Foi apreciado o pedido de afastamento formulado pelo Diretor de Operações, Sr. Paulo Alberto 

Dedavid, que foi acatado pela unanimidade dos Conselheiros, ficando designada a Diretora de 

Investimentos Sra. Leura Lucia Conte de Oliveira para responder interinamente pela Diretoria de 

Operações a partir de 21/07/2020.  

 Foi determinado que a Auditoria Interna, designe auditores para fazer relatório e assinar em 

conjunto com o gestor as medições nos locais em que as empresas investigadas possuem 

contratos com a companhia. 
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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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