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Sabesp (SBSP3 – Compra) 

Melhora do resultado em base trimestral, foco na liquidez e 
redução da dívida em moeda estrangeira 

A Sabesp registrou no 3T20 um lucro líquido de R$ 422 milhões que se compara ao lucro de R$ 1,2 

bilhão de igual trimestre do ano anterior, um resultado impactado por redução da receita e do 

resultado operacional no contexto da pandemia. O volume de água e esgoto cresceu 4% entre os 

trimestres comparáveis, mas a alteração do mix refletiu numa menor tarifa total média. Atentar que o 

3T19 foi impactado positivamente pelo início da operação no município de Santo André, que resultou 

no aumento de R$ 1,3 bilhão na receita líquida (não recorrente).  

Em base trimestral os resultados apresentaram uma gradual melhora, com estabilidade da receita e 

incremento de 11% no lucro líquido. Destaque ainda para a efetiva gestão de custos e a redução da 

exposição cambial na dívida da companhia, que contribuiu para a queda da despesa financeira líquida. 

A Sabesp segue avaliando as oportunidades de mercado que agreguem valor e tenham um retorno 

compatível com o seu custo de capital e alavancagem. A possibilidade de realização de parceria com a 

iniciativa privada permanece favorecida, com a aprovação do novo marco regulatório do setor de 

saneamento. Seguimos com recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 63,00/ação.  

Destaques  

A receita operacional bruta, sem considerar as receitas de construção, registrou queda de 27% no 3T20 em 

relação a igual trimestre do ano anterior, para R$ 3,6 bilhões. Esta redução pode ser explicada principalmente 

pelo reconhecimento no 3T19 de uma receita não recorrente no montante de R$ 1,3 bilhão referente ao 

acordo com o município de Santo André e a reversão de R$ 173 milhões nas despesas com o TAC - 

Aposentados.  O volume faturado de água e esgoto cresceu 4,0% no 3T20 em relação ao 3T19 alcançando 997 

milhões de m³ (sendo +3,1% em água e +5,0% em esgoto), contribuindo positivamente para a formação da 

receita.  

A receita operacional líquida do 3T20, considerando a Receita de construção (que cresceu 50% no trimestre 

para R$ 1,0 bilhão), totalizou R$ 4,4 bilhões, com queda de 18,0% em relação ao 3T19. Ressalte-se a redução 

nas receitas com clientes comerciais e industriais no montante aproximado de R$ 275 milhões, compensada 

parcialmente pelo incremento na categoria residencial, no montante de R$ 243 milhões.  

 No 3T20 também houve um aumento nas perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, no 

valor de R$ 112,7 milhões, compensado pela redução nas despesas com variação cambial, no 

montante de R$ 411,0 milhões.  

 A postergação do reajuste tarifário de 3,4% teve um impacto líquido estimado de R$ 65,6 milhões 

sobre a receita operacional, cuja reposição teve início em agosto de 2020. Já a isenção de 

pagamento dos clientes das categorias de uso “Residencial Social” e “Residencial Favela”, 

representou um valor de R$ 21,7 milhões no 3T20.  
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Os custos e despesas, que consideram os custos de construção, somaram R$ 3,5 bilhões, alta de 20,5% quando 

comparados ao ano anterior. O EBIT ajustado, no valor de R$ 985,4 milhões, reduziu 61,3% em relação aos R$ 

2,5 bilhões apresentados no 3T19. A participação dos custos, despesas administrativas e comerciais e dos 

custos de construção na receita líquida elevou-se de 53,0% no 3T19 para 77,9% no 3T20. 

 Destaque para o crescimento de 29,5% na linha de Salários, encargos e benefícios e Obrigações 

previdenciárias, devido à reversão de R$ 173,3 milhões nas despesas com o TAC - Aposentados no 

3T19, não recorrente. 

 Os materiais de tratamento cresceram 17,1%, devido à maior aplicação de algicidas e coagulantes 

em diversas Estações de Tratamento de Água da Região Metropolitana de São Paulo, para 

manutenção da qualidade da água bruta. 

 Os custos com energia elétrica registraram alta de 10,1% entre os trimestres principalmente pelo 

aumento de 44,0% nos preços do Ambiente de Contratação Livre (ACL) com acréscimo de 16,8% no 

consumo, parcialmente compensado pela redução média de 8,8% nas tarifas do Ambiente de 

Contratação Regulada (ACR), sem variação relevante no consumo. 

 

O EBITDA ajustado alcançou R$ 1,5 bilhão no 3T20, com queda de 49,7% em relação aos R$ 3,0 bilhões no 

3T19 (R$ 6,3 bilhões nos últimos 12 meses). A margem EBITDA ajustada atingiu 34,1% no 3T20, ante 55,6% 

no 3T19 (35,8% nos últimos 12 meses). Desconsiderando os efeitos da receita e do custo de construção, a 

margem EBITDA ajustada eleva-se a 44,0% no 3T20, ante 63,5% no 3T19 (44,3% nos últimos 12 meses).  

Os investimentos realizados no 3T20 alcançaram R$ 1,07 bilhão acumulando R$ 3,1 bilhões no 9M20 

sinalizando a consecução dos R$ 3,5 bilhões de capex estimados para 2020. Ao final do 3T20 a dívida bruta da 

companhia era de R$ 15,4 bilhões, sendo 24,2% lastreados em moeda estrangeira e se compara a R$ 13,7 

bilhões no 3T19 (49,2% em moeda estrangeira) mostrando o efetivo trabalho da empresa na redução do risco 

cambial. Já a dívida líquida somava R$ 13,4 bilhões, equivalente a 2,2x o EBITDA dos últimos 12 meses e com 

R$ 1,9 bilhão em caixa. Ao final do 2T20 a dívida líquida era de R$ 13,0 bilhões do 2T20 (1,7x o EBITDA). 

 Em linha com a estratégia de redução da exposição cambial, a companhia realizou em 30 de 

setembro, o resgate antecipado do Eurobônus no montante de US$ 350 milhões. Foi formalizado o 

contrato de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID Invest no 

montante de R$ 950 milhões, em duas tranches: (i) a primeira de R$ 508 milhões, cujos recursos 

serão destinados para investimento no Programa do Novo Rio Pinheiros e em Plantas de Energia 

Renovável; e (ii) a segunda no valor de R$ 442 milhões, será utilizada no refinanciamento de dívidas. 

 Em 10 de julho de 2020, a companhia realizou a 26ª emissão de debêntures no valor de R$ 1,045 

bilhão, com vencimento em julho de 2030, em duas séries, sendo a 1ª série no montante de R$ 600 

milhões com juros à taxa de IPCA + 4,65% ao ano e a 2ª série de R$ 445 milhões (IPCA + 4,95% ao 

ano). Em adição o Conselho de Administração da Sabesp aprovou em 12 de novembro a realização 

da 27ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 

3 (três) séries, para distribuição pública, no montante total de R$ 1,0 bilhão. 
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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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