
 

Página | 1  
 

18 de novembro de 2020 

Sanepar  

ANÁLISE DE INVESTIMENTO 
RELATÓRIO DE ANÁLISE 

Sanepar (SAPR11 – Compra) 

Resultado no 3T20 reflete o contingenciamento da demanda, o 

aumento dos custos e das despesas operacionais 

A companhia registrou um lucro líquido de R$ 165 milhões no 3T20 com queda de 32% ante o 3T19, 

explicado pelo ambiente de negócios, a redução de 1,6% na receita líquida e principalmente a queda 

de 19,3% no resultado operacional medido pelo EBITDA. A dívida líquida segue controlada, sendo de 

R$ 2,7 bilhões em set/20 e alavancagem de 1,3x. O cenário de curto prazo permanece volátil por 

conta do período de estiagem, redução do nível dos reservatórios, contingenciamento da demanda e 

a suspensão do reajuste das tarifas de água e esgoto. Nesse contexto, uma melhor precificação 

depende da melhora das condições hídricas, notadamente em 2021, e a retomada dos reajustes 

tarifários. Temos recomendação de COMPRA para SAPR11 e Preço Justo de R$ 37,00/Unit. 

Principais destaques  

A Sanepar registrou no 3T20 um lucro líquido de R$ 165 milhões, com queda de 32% em relação ao lucro de 

R$ 244 milhões do 3T19. Esta redução pode ser explicada (i) pela queda de 1,6% da receita líquida por 

redução dos volumes faturados no âmbito da emergência hídrica no Estado do Paraná; (ii) aumento de 10% 

nos custos e despesas com destaque para a adesão de 534 empregados ao Programa de Aposentadoria 

Incentivada (PAI), com pagamento de R$ 128 milhões no 3T20 e o aumento das perdas na realização de 

créditos (contas a receber) no valor de R$ 27 milhões no trimestre. Em adição, o resultado financeiro líquido 

registrou piora entre os trimestres contribuindo para a redução do lucro. 

No acumulado de 9M20 o lucro líquido alcançou R$ 705 milhões com leve crescimento de 1,6% ante o lucro 

de 9M19 (R$ 694 milhões). Nesta base de comparação a Receita Líquida cresceu 5,3% para R$ 3,6 bilhões e o 

EBITDA registrou alta de 3,3% totalizando R$ 1,4 bilhão e margem de 38,9%. 

Postergado o reajuste tarifário de 2020. A Agência Reguladora do Paraná (Agepar) deliberou em reunião 

realizada em 1º de setembro de 2020, pela suspensão dos efeitos da resolução nº 19/2020, que decidiu pela 

aplicação do reajuste de 9,6299%, até a conclusão do procedimento de mediação estabelecido pela Agepar e 

acordado entre as partes. Esperamos que o reajuste seja retomado em dezembro de 2020.   

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 setembro de 2020, a melhor 

estimativa, apontava para um valor diferido a ser recuperado na receita, de R$ 1,57 bilhão. Se considerarmos 

esse valor e uma alíquota de 34% de IR/CSLL, resultaria em R$ 1,0 bilhão líquido, equivalente a R$ 3,40/Unit e 

a 13,6% do valor de mercado atual da companhia (ainda não precificado).  
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Volume faturado registrou queda de 2,4% no trimestre, sensibilizado por fatores climáticos, e redução da 

demanda nos segmentos comercial, industrial e Poder Público, amenizado parcialmente por incremento no 

segmento residencial. O volume faturado de água + esgoto somou 223,8 milhões de m³ no 3T20, com redução 

de 2,4% em relação ao 3T19, acumulando no 9M20 um volume de 690,0 milhões de m³ e queda de 0,3% ante o 

9M19 (sendo -0,7% em água e +0,3% em esgoto, pelo crescimento de 3,7% no número de ligações em base de 

12 meses). De acordo com a Sanepar “o índice de atendimento com água tratada é de 100% e a cobertura com 

coleta de esgoto é de 74,7% da população urbana na área de concessão da companhia, com um índice de 

tratamento de 100%”. 

Volume hídrico armazenado é motivo de atenção. O volume médio disponível do Sistema de Abastecimento 

Integrado de Curitiba (SAIC), composto pelas Barragens Piraquara I, Piraquara II, Iraí e Passaúna, era de 

29,8% ao final do 3T20. No Município de Foz do Iguaçu, a Sanepar utiliza a água da Barragem da Hidrelétrica 

Itaipu Binacional, do lago de Itaipu, no Rio Paraná.  

 Em 07/05/2020, foi publicado o Decreto Estadual nº 4.626, reconhecendo a situação de emergência 

hídrica no Estado do Paraná pelo prazo de 180 dias. Posteriormente, em 29/10/2020, este decreto 

foi prorrogado por mais 180 dias. Devido ao baixo volume de reservação e escassez de chuva, a 

companhia está praticando, como ação mitigadora, rodízio de 36 horas por 36 horas. O 

fornecimento de água ocorre durante 36 horas, com interrupção de 24 horas e prazo de 12 horas 

para normalização, embora o Decreto de Emergência Hídrica permita até 24 horas para 

normalização. 

A Receita Operacional Líquida registrou queda de 1,6% no 3T20 em relação ao 3T19 para R$ 1,2 bilhão, 

refletindo a redução de 2,4% em volume faturado parcialmente compensado pela alta de 0,9% em tarifa. No 

acumulado de 9M20 a receita líquida cresceu 5,3% somando R$ 3,6 bilhões (-0,3% em volume e +5,6% em 

preço). 

 

Os custos e despesas operacionais no 3T20 tiveram um crescimento de 10,3% em relação ao 3T19 somando 

R$ 866 milhões. Destaque para as despesas de Pessoal que cresceram 42,1% entre os trimestres refletindo o 

reajuste salarial de 3,92% sobre as verbas trabalhistas e benefícios referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 

(data base mar/20); o reajuste de 7,64% do SANESAÚDE em junho de 2020; a adesão de 534 empregados ao 

Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI, no período de março a setembro de 2020, no montante de R$ 

127,8 milhões (payback de 11,4 meses); e o Acordo Coletivo 2019/2020, impactando integralmente em 2020. 

Ressaltem-se ainda as Perdas na Realização de Créditos influenciadas principalmente pelo crescimento das 

provisões de perdas das contas a receber de clientes no montante de R$ 27,0 milhões e pela contabilização do 

montante de R$ 1,0 milhão referente à estimativa de perdas esperadas sobre créditos. 
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No 3T20 o EBITDA somou R$ 392,2 milhões e se compara a R$ 485,7 milhões do 3T19. A margem EBITDA 

passou de 41,0% para 33,6% entre os trimestres comparáveis e refletiu o decréscimo da receita (-1,6%), o 

crescimento dos custos e despesas operacionais que aumentaram 10,3% na mesma base de comparação. A 

geração de caixa operacional no 3T20 foi de R$ 418,1milhões, com crescimento de 7,6% em relação ao 3T19. 

Já a conversão do EBITDA em Caixa Operacional foi de 106,6%. 

A despesa financeira líquida subiu 30,5% no 3T20 para R$ 57,4 milhões ante R$ 44,0 milhões do 3T19 

explicado principalmente por crescimento das despesas financeiras. O Capex somou R$ 258,8 milhões no 

3T20 e R$ 705,4 milhões no 9M20. Para 2020 estão previstos investimentos de R$ 1,3 bilhão. 

Ao final de set/20 a dívida líquida da companhia era de R$ 2,7 bilhões e se compara a R$ 2,9 bilhões em set/19. 

O índice de alavancagem, medido pela relação “Dívida Líquida/EBITDA” que era de 1,6x ao final do 3T19 

reduziu-se a 1,3x ao final do 3T20 refletindo a menor dívida líquida e principalmente o crescimento da 

geração operacional de caixa. O custo médio ponderado da dívida reduziu-se de 8,9% em 2019 para 7,9% no 

9M20. 

Emissão de debêntures simples cujos recursos serão destinados ao Plano de Investimentos. O Conselho de 

Administração aprovou em 12 de novembro, a autorização para que a companhia inicie a estruturação de 

operação, visando proceder à Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, incentivadas no 

âmbito da Lei nº 12.431/2011 e ainda parte não incentivada, no montante total de até R$ 500 milhões. A 

captação via debêntures é um instrumento amplamente utilizado pela companhia para lastrear o seu plano de 

investimento. 

Conselho aprova a adesão da companhia à “Conversão de Multa Ambiental”. O Conselho de Administração 

aprovou em 06 de outubro a adesão da companhia ao Chamamento Público nº 2/2018, que trata do projeto 

de "Restaurar as populações da flora ameaçadas de extinção do bioma Mata Atlântica no Estado de Santa 

Catarina", mediante a Conversão de Multa Ambiental Indireta do Auto de Infração Ambiental – AIA de 

julho/2008 do IBAMA.  

 Em setembro/2020, a Sanepar recebeu do IBAMA a Notificação de Decisão Recursal que consolida 

o valor do débito do referido AIA, o qual estabelecia multa por exploração de água subterrânea do 

Aquífero Karst, sem licença ambiental competente. Nesse contexto, e após o acolhimento parcial do 

recurso administrativo interposto, deferiu o pedido de adesão à solução de conversão de multas, 

com 60% de desconto. O valor do débito consolidado em agosto/2020 soma R$ 47,4 milhões e, com 

o desconto de 60% da conversão ambiental, o valor reduz-se a R$ 19,0 milhões, podendo ser 

parcelado em 24 vezes, com atualização pela taxa Selic.  
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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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