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Este relatório está dividido em três partes. Primeiro, fazemos uma análise mais profunda 

da SANEPAR (SAPR4/SAPR11). Segundo, trazemos as principais notícias que 

impactaram o preço das ações que compõem nossa Carteira de Dividendos e o mercado 

em geral. Por fim, divulgamos as recomendações da Carteira de Dividendos e os ajustes 

realizados no formato do relatório. 

 

 

 

 

Visão Geral 

 

A Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) é uma Sociedade de Economia 

Mista sediada em Curitiba-PR. A empresa fui criada em 1963 pela Lei Estadual nº 

4.684/1963 e tem por objetivo social, por delegação do Estado do Paraná e seus 

municípios, a exploração de serviços de saneamento básico, principalmente a distribuição 

de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, coleta e tratamento de resíduos sólidos e 

ampliação de redes de distribuição de água e redes de coleta e tratamento de esgoto 

sanitário. Os principais segmentos identificáveis da SANEPAR são o segmento de 

tratamento e distribuição de água e o segmento de coleta e tratamento de esgoto sanitário, 

contido neste último a coleta e tratamento de resíduos sólidos. 

CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ 

Resumo 



 

Atualmente, a SANEPAR detém concessões em 345 cidades do Paraná e na cidade de 

Porto União-SC, operando com uma rede de 54 mil quilômetros de abastecimento de água 

e mais de 35 mil quilômetros de rede de coleta de esgoto. A empresa é titular de 346 

concessões municipais, sendo que 8 contratos estão em processo de renovação por 

estarem vencidos, 54 contratos têm seu vencimento entre 2019 e 2028 e 284 contratos 

têm seus vencimentos após 2029. 

 

A SANEPAR ingressou na bolsa de valores em 2000 no segmento SOMA (Sociedade 

Operadora de Mercado de Ativos), o antigo mercado de balcão da Bovespa. Nos anos 

seguintes, deu início à negociação de suas ações ordinárias (SAPR3) e preferenciais 

(SAPR4) na B3. Em 22 de novembro de 2017 a SANEPAR iniciou a negociação das suas 

units (SAPR11), compostas por 1 ação ordinária e 4 ações preferenciais, que possui a 

maior liquidez entre os três títulos negociados. O estatuto da Companhia estabelece que 

as ações preferenciais têm direito a um dividendo 10% superior ao das ações ordinárias. 

As ações da companhia integram o Índice Brasil 100 (IBrX 100), Índice de Ações com 

Governança Corporativa Diferenciada (IGC) e o Índice Dividendos BM&FBOVESPA 

(IDIV), além de vários outros índices amplos e setoriais. 

 

Listada no Nível 2 de Governança Corporativa da B3 desde 21 de dezembro de 2016, os 

acionistas da SANEPAR são beneficiados por vários dispositivos deste tipo de listagem, 

incluindo a concessão de tag along de 100% para os acionistas minoritários preferenciais 

e ordinários, vedação à acumulação de cargos de Diretor Executivo e Presidente do 

Conselho de Administração, free float mínimo de 25% e esforços para de dispersão 

acionária para que os direitos a voto da empresa estejam menos concentrados. 

 

Administração e Controladores 

 

A Companhia é dirigida atualmente por Claudio Stabile, que ocupa o cargo de Diretor-

Presidente. O atual Diretor-Presidente assumiu o cargo em 14 de janeiro de 2019, sendo 

indicado pelo então governador do Estado do Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior, eleito 

nas eleições estaduais de 2018. O prazo do mandato do Sr. Claudio Stabile encerra-se em 

11 de junho de 2020. Também fazem parte da diretoria executiva mais sete diretores, com 

os cargos designados de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Diretor de 

Operações, Diretor Administrativo, Diretor Comercial, Diretor de Investimentos, Diretor 



de Meio Ambiente e Ação Social e Diretor Jurídico. O Estatuto Social da Companhia 

ainda permite a inclusão de outro diretor, designado como Diretor Adjunto, o qual será 

indicado pela Diretoria Executiva, eleito e destituído pelo Conselho de Administração, 

cujas atribuições não serão de natureza executiva e constarão de Regimento Interno da 

Diretoria. As atribuições de cada diretor são estabelecidas no Estatuto Social da 

Companhia. 

 

Estrutura Organizacional da SANEPAR 

 
Fonte: Relação com Investidores (26/08/2019) 

 

A Assembleia Geral é o órgão máximo da Companhia, com poderes para deliberar sobre 

todos os negócios relativos ao seu objeto social. A Assembleia Geral poderá ser 

convocada pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria Executiva, pelo Conselho 

Fiscal ou pelos acionistas, nas hipóteses previstas em lei. As ações preferenciais conferem 

aos seus titulares direito a voto na Assembleia Geral nas matérias de transformação, 

incorporação, fusão ou cisão da Companhia, avaliação de bens destinados à integração de 

aumento de capital da Companhia, escolha da instituição ou empresa especializada para 

determinação do Valor, dentre outras disposições listadas no Estatuto Social da 

Companhia. 

 

A maioria dos oito membros da Diretoria Executiva da empresa tomaram posse no 

corrente ano, sendo que apenas o Diretor de Operações, Paulo Alberto Dedavid, é 



remanescente da antiga gestão da Companhia. Ao analisar a experiência passada dos 

membros da Diretoria Executiva, observou-se a predominância de funções em cargos 

públicos comissionados e eletivos. Apenas quatro membros da atual Diretoria Executiva 

já trabalhavam na SANEPAR antes da indicação ao cargo de diretor, o que pode ser um 

indicativo de incerteza sobre a experiência da diretoria na gestão de uma empresa de 

capital aberto. 

 

O Conselho de Administração é formado por nove membros titulares e um membro 

suplente. O Diretor-Presidente faz parte do Conselho de Administração como membro 

efetivo. O turnover de membros do Conselho de Administração é menor que o observado 

na Diretoria Executiva, visto que dos dez membros presentes na atual gestão, seis já 

integravam o órgão no segundo trimestre de 2018. O Conselho de Administração é 

presidido por Marcia Carla Pereira Ribeiro, que integra o órgão desde 2015. A estrutura 

de governança da SANEPAR comporta ainda o Conselho Fiscal e os seguintes comitês: 

(i) Comitê Técnico; (ii) Comitê de Auditoria Estatutário; e (iii) Comitê de Indicação e 

Avaliação. Abaixo são mostrados dados sobre os principais executivos da companhia. 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 
Claudio Stabile, Diretor-Presidente e Conselheiro Efetivo 

 

Data de nascimento: 24/03/1965 Profissão: Advogado Prazo do mandato: 11/06/2020 

Exp. profissional: Formado em Direito pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel/PR, com pós-

graduação em Sustentabilidade do Território Urbano Paranaense pela Université Paris. Atuou 

como 2005 - 2006 – Diretor Jurídico do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de Cascavel-PR (2005-2006), Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Cascavel-PR (2005-2006), Secretário de Finanças da Prefeitura 

Municipal e Cascavel-PR (2006-2008), Chefe de Gabinete da Assembleia Legislativa do Estado 

do Paraná (2011-2013) e Diretor Administrativo e Financeiro da PARANACIDADE (2013-

2018). 

 

Abel Demetrio, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores (DRI) 

 

Data de nascimento: 02/03/1972 Profissão: Administrador Prazo do mandato: 11/06/2020 

Exp. profissional: Formado em Administração de Empresas na Faculdade Católica de Administração e Economia, 

com pós-graduação em Planejamento e Gerenciamento Estratégico pela Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná e em Finanças Corporativas pela Universidade Federal do Paraná. Atuou 

como Coordenador de Planejamento Financeiro na Sanepar (2004-2008), foi membro do 

Conselho Fiscal da FUSAN (2012-2016) e Gerente Financeiro na Sanepar (2008-2019). 

 

Paulo Alberto Dedavid, Diretor de Operações 

 

Data de nascimento: 27/02/1952 Profissão: Eng. Químico Prazo do mandato: 11/06/2020 

Exp. profissional: Possui uma ampla experiência profissional na SANEPAR, tendo ocupado, dentre outros, os 

cargos de Gerente de Aquisições (1998-1999), Engenheiro de Planejamento (2003-2004), 

Assessor do Diretor Presidente (2004), Gerente da Assessoria de Planejamento Estratégico da 

nossa Companhia (2004-2010), Engenheiro responsável Técnico pelos Processos de 

Tratamento de Água e Esgotos para os Sistemas em Operação pela Sanepar (1992-2010) e 

Diretor de Operações (2011-). 

 



Joel de Jesus Macedo, Diretor de Investimentos 

 

Data de nascimento: 23/12/1975 Profissão: Economista Prazo do mandato: 11/06/2020 

Exp. profissional: Formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná, com Mestrado em 

Engenharia da Produção pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e Doutorado em 

Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná. Foi professor nas 

Faculdades OPET (2010-2011) e no Centro Universitário (2011-2015). Na SANEPAR atuou 

nas funções de Técnico em Eletrônica (2007-2011), Economista (2012-2014) e Assistente de 

Diretoria (2014-2018). 

 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Marcia Carla Pereira Ribeiro, Presidente do Conselho de Administração 

 

Data de nascimento: 17/10/1964 Profissão: Advogada Prazo do mandato: 26/04/2020 

Exp. profissional: Professora Associada de Direito Empresarial UFPR, Pesquisadora na Conv. Université de 

Montréal - CA (2007) e Advogada e Procuradora do Estado do Paraná. 

 

Joel Musman, Conselheiro Independente 

 

Data de nascimento: 28/04/1961 Profissão: Eng. Civil Prazo do mandato: 26/04/2020 

Exp. profissional: Diretor de Contrato (2004-2007), Diretor Vice-Presidente (2008-2013) e Diretor-Presidente 

(2013-2016) na Walter Port S/A Engenharia S.A., Superintendente de Saneamento - Andrade 

Gutierrez Concessões S.A. (2013-2016) e Superintendente em Saneamento na Andrade 

Gutierrez Engenharia S.A (2016-2017). 

 

Adriano Cives Seabra, Conselheiro Independente 

 

Data de nascimento: 19/06/1972 Profissão: Eng. Eletrônico Prazo do mandato: 26/04/2020 

Exp. profissional: Gestor de Recursos na Opus Investimentos (2011-2015), Gestor de Recursos na Fides Asset 

Management (2015-2016) e membro do Conselho de Administração da Even Construtora S.A. 

(2015). 

  

Vilson Ribeiro de Andrade, Conselheiro Independente 

 

Data de nascimento: 07/09/1948 Profissão: Advogado Prazo do mandato: 26/04/2020 

Exp. profissional: Diretor Jurídico Nacional da Bamerindus (1981-1991), Diretor Nacional de Comercialização na 

Bamerindus CIA. Seguros (1991-1997), Diretor Nacional de Comercialização da HSBC 

Seguros Brasil S.A (1997-2003), CEO (Chief Executive Office) no HSBC Seguros Brasil S.A 

(2003-2006), Responsável pelo Planejamento Estratégico na Rücker Curi Advocacia e 

Consultoria Jurídica (2010-hoje) e Diretor-Presidente da Instituição Financeira de Fomento 

Paraná S.A (2017-hoje). 

 

Luiz Fernando Borba, Conselheiro Representante dos Empregados 

 

Data de nascimento: 07/06/1945 Profissão: Advogado Prazo do mandato: 26/04/2020 

Exp. profissional: Assistente de Operações na CREA/PR (1998-2000), Ingresso como funcionário na Sanepar 

(2006-hoje), Agente Técnico de Operação Corte/Religação de Água na URCTN (2006-2010) e 

Técnico em Edificações/ Fiscalização de Obras SAR/ Melhorias URCTN (2010-2018). 

 

 

O Governo do Paraná é o principal acionista da Companhia, possuindo um total de 

60,10% das ações ordinárias e 20,03% das ações totais, o que garante preponderância nas 

decisões sobre as políticas operacionais da empresa e a possibilidade de indicação da 

maioria dos seus executivos. O restante do capital da Companhia é disperso, onde 

identificam-se instituições relevantes na composição acionária, como o Bank of Nova 

Scotia e a XP Long Biased Fim. No entanto, estes organismos internacionais detém uma 



parcela muito pequena das ações ordinárias e preferenciais da SANEPAR. Conforme o 

Formulário de Referência da Companhia, a participação dos membros do Conselho e da 

Diretoria Executiva no capital da empresa é irrelevante. Abaixo demonstramos a 

distribuição das ações da companhia de acordo com o percentual aproximado de cada 

acionista. 

 

Composição Acionária da SANEPAR (Capital Total) 

 
Fonte: Relação com Investidores (26/08/2019) 

 

Composição Acionária da SANEPAR (Capital Votante) 

 
Fonte: Relação com Investidores (26/08/2019) 

 

A influência do governo do Paraná nas políticas operacionais e estratégica da instituição 

é vista como um ponto negativo na nossa análise, uma vez que no passado o governo 

utilizou-se de seu poder de voto para congelar as tarifas da companhia de modo a 

viabilizar objetivos políticos de seus controladores. Durante o governo de Roberto 



Requião (PMDB), por exemplo, observou-se um congelamento nas tarifas de água entre 

2005 e 2010. O congelamento teve impactos também nas políticas de investimento da 

Companhia, visto que menos recursos puderam ser dispendidos na ampliação de sua rede 

de atendimento. A partir de 2011, a nova gestão estadual permitiu à empresa o reajuste 

de tarifas, contribuindo para a retomada dos investimentos e a expansão da sua rede de 

atendimento. 

 

A atuação política em empresas também pode significar a contratação de funcionários 

além da necessidade operacional da empresa, o que diminui a sua eficiência. No entanto, 

todas as empresas do setor apresentam esta limitação. A SANEPAR finalizou o ano de 

2018 com um total de 7.022 funcionários, contra 7.165 em 2017 e 7.344 em 2016. Estes 

números sinalizam uma maior eficiência operacional e a utilização de novas técnicas que 

são menos dependentes do fator humano. 

 

Histórico de resultados e métricas operacionais 

 

A Companhia opera em dois segmentos principais, água e esgoto. O segmento de água é 

o principal gerador de receitas para a SANEPAR e corresponde historicamente a dois 

terços das receitas e do resultado da empresa. O índice de atendimento com água tratada 

é de 100% e a cobertura com coleta de esgoto é de 72,8% da população urbana na área de 

concessão. As margens do segmento de água (margem líquida e operacional) são 

historicamente maiores que as margens do segmento de esgotos. 

 

A receita total da empresa apresenta alta concentração nos municípios de Curitiba, 

Londrina e Maringá, que são responsáveis por mais de 35% do faturamento da 

Companhia com concessões de água e esgoto. O risco de concentração do seu portfólio é 

amenizado pelos prazos restantes para o fim da concessão, de, em média, 25 anos para as 

principais cidades onde a SANEPAR opera. A maior parte do faturamento se origina das 

ligações de água residenciais, que no segundo trimestre de 2019 representavam 90,8% do 

total de ligações de água existentes. Se por um lado os longos contratos fornecem um 

fluxo de caixa mais previsível para a empresa, por outro lado, para manter toda a cobertura 

da rede de água e esgoto, faz-se necessário um alto investimento em despesas de capital. 

 

A qualidade do serviço prestado pela SANEPAR é reconhecida nacionalmente. Em uma 

pesquisa realizada no primeiro semestre de 2018 pelo Instituto Trata Brasil, foram 



ranqueadas, dentre as 100 cidades brasileiras com a maior população, aquelas com melhor 

nível de saneamento. Entre as 20 primeiras cidades brasileiras com o melhor nível de 

saneamento, a SANEPAR era responsável pelo saneamento de 4 destas cidades. A 

empresa recentemente criou a CS Bioenergia S. A., uma joint venture que produz energia 

a partir da transformação do lodo, que é um dos principais subprodutos dos resíduos 

obtidos nas estações de esgoto. 

 

O histórico de resultados da Companhia é bom, visto que ela não apresentou prejuízos 

em nenhum dos últimos exercícios sociais. Entre 2017 e 2018 a SANEPAR apresentou 

aumento de 7,57% na receita líquida e de 30,07% no resultado líquido. Numa análise 

histórica, as receitas operacionais da SANEPAR passaram de R$1,48 bilhão em 2010 

para R$4,2 bilhões em 2018, indicando um crescimento total de 181,18% e um 

crescimento composto de 13,79% ao ano. O seu resultado líquido saltou de R$135,5 

milhões em 2010 para R$892,5 milhões em 2018, um crescimento total de 558,61% e um 

crescimento anual composto de 26,57%. Em 2010, a SANEPAR atendia 344 municípios 

paranaenses, contra 346 municípios atendidos atualmente. Para comparação, entre o 

início de 2010 e o fim de 2018, a inflação total atingiu 69,04%, medida pelo IPCA. Estes 

resultados indicam um crescimento real dos resultados da empresa (acima da inflação), 

considerando que o número de cidades atendidas permaneceu constante. 

 

O crescimento do resultado líquido acima do crescimento da receita indica que a empresa 

está se tornando cada vez mais eficiente nas suas operações. No quadro de indicadores 

operacionais, o crescimento da sua Margem Líquida, Margem EBITDA e ROE ao longo 

dos últimos exercícios ilustra como a empresa tem melhorado suas margens de lucro. O 

Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de 

Infraestrutura do Paraná – AGEPAR homologou em 28 de março de 2018 o Reajuste 

Tarifário Anual – IRT de 5,12% sobre os serviços prestados. O reajuste começou a ser 

aplicado em 17 de maio de 2018. Ao mesmo tempo, foi aprovada a aplicação da Tabela 

de Tarifas de Saneamento, que define as tarifas de água e esgoto para diferentes categorias 

de unidades consumidoras e para os diversos municípios atendidos pela empresa. 

 

A Companhia está situada num setor de grande dependência de capital para a realização 

de investimentos, o que reduz o montante financeiro para a distribuição de proventos ao 

acionista. O montante de caixa dispendido nas atividades de investimento no ano de 2018 

foi de R$980 milhões, valor acima do lucro gerado para o período. Para financiar os seus 



investimentos, a SANEPAR tem se utilizado de capital de terceiros. No entanto, a 

utilização de capital de terceiros em relação ao capital próprio tem diminuído no período 

analisado. Ainda, a maior parte da dívida tem pagamento programado para o longo prazo. 

A geração de caixa da Companhia e o alongamento da dívida nos trazem segurança sobre 

a sua capacidade de pagamento futura. 

 

O Plano Plurianual de Investimento (PPI) é desenvolvido pela Companhia considerando 

um horizonte de 5 anos, contemplando investimentos em curto, médio e longo prazos. 

Conforme o plano de expansão da Companhia divulgado em 11 de dezembro de 2018, 

ela deve investir cerca de R$7,1 bilhões nos próximos 5 anos para a manutenção dos seus 

ativos vigentes e para alcançar a meta de universalização dos serviços de coleta de esgoto. 

O programa de investimentos para contempla para o ano de 2019 o valor de R$1,21 

bilhão, para o ano de 2020 o valor de R$1,56 bilhão, para o ano de 2021 o valor de R$1,50 

bilhão, para o ano de 2022 o valor de R$1,51 bilhão e para o ano de 2023 o valor de 

R$1,33 bilhão. 

 

O passivo circulante ao final do primeiro trimestre de 2019 é de R$1,433 bilhões, sendo 

constituído principalmente por empréstimos e financiamentos (36,73%), pagamentos a 

fornecedores (13,00%), pagamento de dividendos e JSCP (11,49%) e provisões 

constituídas (13,97%). A maior parte do passivo exigível da empresa é de longo prazo 

(R$4,182 bilhões). Os passivos de longo prazo são constituídos principalmente de 

empréstimos e financiamentos (64,32%) e provisões constituídas (34,24%). Os 

empréstimos e financiamentos da SANEPAR são compostos em sua maioria por 

debêntures que pagam uma taxa de juros fixa e são indexadas ao IPCA ou TJLP. A 

Companhia apresenta algumas Cláusulas Contratuais Restritivas (covenants) vinculados 

a empréstimos, financiamentos e debêntures. Os covenants utilizam métricas baseadas no 

EBITDA ajustado da empresa. As notas explicativas da SANEPAR indicaram que a 

companhia está atendendo integralmente as cláusulas restritivas estipuladas. Em termos 

de custo, a dívida consome cerca de 8,9% de juros anualmente, com as taxas apresentando 

redução desde 2017. Em 31 de maio de 2019, a agência de rating Moody’s classificou o 

crédito de longo prazo da SANEPAR como Ba2, com perspectiva estável. A Moody’s 

elencou entre os pontos fortes da Companhia os seus contratos de concessão de longo 

prazo, boas métricas de endividamento e melhoria do quadro regulatório. Como pontos 

negativos foram citados a absorção dos fluxos de caixa por programas de investimento 

significativos e os riscos de intervenção política na Companhia. 



 

 

 

Custo e Composição da Dívida 

 
Fonte: Release de Resultados 2T 2019 

 

As provisões constituídas referem-se a processos judiciais de natureza trabalhista, civil, 

ambiental e tributária. O fator de inadimplência da Companhia permanece constante nos 

últimos anos, com média de 27,53% desde 2016. Este fator é calculado pela razão entre 

as provisões para créditos de liquidação duvidosa e as contas a receber de clientes no 

curto prazo. No segundo trimestre de 2019, a provisão constituída equivalia a um 

montante de R$187,5 milhões. As contas a receber na mesma data são avaliadas em 

R$667,2 milhões. A maior parte desta provisão é constituída para fazer face a créditos de 

prefeituras municipais (R$50,5 milhões) e imóveis privados (R$137,0 milhões). Apesar 

do número muito superior ao das concorrentes, acreditamos que a SANEPAR está 

conseguindo gerar bons resultados para os seus acionistas. 

 

Provisões e Passivos Contingentes 

 
Fonte: Notas Explicativas 2T 2019 

 

Dentre os principais fatores que podem afetar as atividades da Companhia no futuro estão 

o marco regulatório do saneamento básico (Medida Provisória 868 de 2018). A medida 

provisória foi reeditada com algumas mudanças. Para os municípios que não contam com 

nenhum serviço de saneamento, é permitida a concorrência entre empresas públicas e 

privadas para a concessão da licença de exploração. 

 



Os investimentos relevantes em outras sociedades são formados basicamente pelo 

controle conjunto na CS Bioenergia S. A., que apresenta um patrimônio líquido de R$46 

milhões, equivalente a um montante de R$19 milhões dos investimentos da SANEPAR. 

A investida iniciou parcialmente suas operações no ano de 2017 e encontra-se ainda em 

fase pré-operacional. Em 2018, foram aportados recursos (R$27 milhões) para que a 

investida investisse em seu capital de giro e operasse normalmente durante o ano. Outros 

investimentos da SANEPAR incluem cotas de investimento no FINAM (Fundo de 

Investimento da Amazônia) e outros investimentos nos quais a Companhia não exerce 

influência significativa. 

 

O volume faturado de água foi de 127,9 milhões de m³ no segundo trimestre de 2019, 

redução de 1,8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O volume faturado de 

esgoto no segundo trimestre de 2019 foi de 101,4 milhões de m³, com um crescimento de 

0,6% em comparação aos 96,0 milhões de m³ no primeiro trimestre de 2018. Um 

indicador de eficiência do sistema de distribuição de água é o índice de perdas de água 

(IPL), que apresenta valores decrescentes nestes últimos períodos. Outra medida de 

eficiência é o índice de perdas na distribuição na média dos últimos 12 meses (PSD12), 

que em 2018 assumiu um valor de 35,22%. Apesar deste valor para o PSD12 não ser 

ideal, ainda é superior ao índice da SABESP para o mesmo período. A Companhia afirma 

adotar medidas contínuas de combate a fraudes, vazamentos, submedição e ligações 

clandestinas. 

 
Índice de Perdas por Ligação 

 
Fonte: Relatório da Administração 2T 2019 

 



A empresa se mostra uma boa pagadora de dividendos, distribuindo boa parte do seu 

capital sob a forma de dividendos ou juros sobre o capital próprio (JSCP), apesar da alta 

necessidade de investimentos. A análise do payout mostra que a empresa distribui 

historicamente acima de 40% do seu resultado líquido no período seguinte à apuração, 

sob a forma de proventos para o acionista. O Estatuto Social da Companhia estabelece o 

dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, após as deduções 

previstas em Lei. A Companhia poderá levantar demonstrações financeiras semestrais 

caso deseje antecipar o pagamento de dividendos ou realizar o pagamento de JSCP. A 

SANEPAR também é uma das empresas com maior Dividend Yield do setor, com o preço 

atual correspondente a 5,6% de dividendos nos últimos 12 meses para as suas units. 

 

Em 24 de abril de 2019 a empresa distribuiu proventos aos seus acionistas no valor de 

R$0,9819 para as suas units (1,2307% do preço do dia). Mais recentemente, em 18 de 

junho de 2019, houve outra distribuição no montante de R$1,7503 por unit, que 

correspondeu a 2,1722% de retorno em relação ao preço do dia. Historicamente a 

Companhia distribui proventos nos meses de abril, junho e dezembro, principalmente 

nestes dois últimos. O histórico indica distribuição ininterrupta em junho e dezembro para 

as ações ON e PN desde 2005. 

 

Quadro de Indicadores Operacionais 

 Descrição   30/06/2019   31/12/2018   31/12/2017   31/12/2016  

Caixa e Equivalentes de Caixa  R$ 344.703 R$ 326.624  R$ 533.888 R$ 638.330 

Passivo Circulante  R$ 1.433.270 R$ 1.358.832 R$ 1.256.643 R$ 967.318 

Passivo Não Circulante  R$ 4.182.556 R$ 3.705.302 R$ 3.713.374 R$ 3.678.128 

Patrimônio Líquido Consolidado  R$ 5.781.189 R$ 5.717.188 R$ 5.152.654 R$ 4.808.673 

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços  R$ 4.341.012 R$ 4.162.205 R$ 3.869.401 R$ 3.477.525 

EBITDA R$ 1.076.791 R$ 1.099.254 R$ 888.958 R$ 736.755 

Resultado Financeiro  (R$ 206.855) (R$ 205.639) (R$ 222.167) (R$ 164.281) 

IR e CSLL sobre o Lucro  (R$ 273.171) (R$ 272.515) (R$ 227.901) (R$ 162.738) 

Resultado Líquido das Operações Continuadas  R$ 902.085 R$ 892.487 R$ 686.172 R$ 626.847 

Lucro Diluído por Ação ON R$ 1,67886 R$ 1,66100 R$ 1,27703 R$ 0,86811 

Lucro Diluído por Ação PN R$ 1,84675 R$ 1,82711 R$ 1,40474 R$ 1,71311 

Caixa Líquido Atividades Operacionais R$ 1.400.221 R$ 1.362.006 R$ 1.353.848 R$ 1.096.717 

Margem EBITDA 24,81% 26,41% 22,97% 21,19% 

Margem Líquida 20,78% 21,44% 17,73% 18,03% 

ROE 15,60% 15,61% 13,32% 13,04% 

Dívida Bruta / Patrimônio Líquido 0,97 0,89 0,96 0,97 

Dívida Líquida / EBITDA 4,90 4,31 4,99 5,44 

CAPEX / FCO 0,71 0,72 0,58 0,65 

Payout (Proventost/Resultado Líquidot-1) 42,37% 43,49% 44,88% 45,06% 

Nota: Valores em mil R$; Valores acumulados para os últimos quatro trimestres. 

Fonte: Demonstrações Financeiras Padronizadas. 

 

 



Resultados do 2º trimestre de 2019 

 

No segundo trimestre de 2019, as receitas apresentaram um crescimento aproximado de 

7,81% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado líquido apresentou 

declínio de 8,30% em relação ao segundo trimestre de 2018. A redução do lucro líquido 

foi causada, principalmente, pelo aumento de outras despesas operacionais da companhia, 

em relação ao mesmo período do ano anterior. Entre estas despesas, destaca-se a 

constituição de provisões para contingências maiores. Caso esta provisão não seja 

realizada, os resultados podem ser revertidos em períodos futuros, causando aumento nos 

lucros. O Lucro por ação ON e PN caiu de R$0,47191 e R$0,51910 para R$0,43275 e 

R$0,47603, respectivamente. O EBIT teve um pequeno declínio de 4,59% em relação ao 

mesmo período do ano anterior. 

 

O aumento da receita se deu principalmente pelo reajuste tarifário que começou a vigorar 

em 17 de maio de 2018. O número de unidades consumidoras no estado também 

aumentou em 1,6% entre o segundo trimestre de 2018 e o segundo trimestre de 2019, num 

total de aproximadamente 50 mil novas unidades, com destaque para as ligações para as 

ligações residenciais, que obtiveram um aumento de aproximadamente 45 mil novas 

ligações. O total de ligações de água ao fim do segundo trimestre de 2019 era de 3.164.075 

ligações. As ligações de esgoto tiveram aumento ainda maior, de 4,66%, passando de 

2.079.427 ligações em junho de 2018 para 2.174.267 ligações em junho de 2019, com 

crescimento de quase 100 mil novas ligações residenciais de esgoto. 

 

A receita líquida de serviços de fornecimento de água teve um aumento de 7,67% na 

comparação entre os primeiros semestres de 2018 a 2019, enquanto a receita do segmento 

de esgotos teve um aumento de 10,08%. Em valores monetários, a receita líquida do 

segmento de água passou de R$1,375 bilhão para R$1,480 bilhão. A receita líquida do 

segmento de esgoto também obteve acréscimo, passando de R$783 milhões para R$862 

milhões no mesmo período. O IPL apresentou decréscimo, passando de 234,43 no ano de 

2018 para 224,88 no primeiro trimestre deste ano e 232,58 no segundo trimestre, 

indicando que a Companhia está trabalhando para diminuir os desperdícios nas suas 

operações de distribuição de água. 

 

 

 



Setor 

 

A SANEPAR aparece como a Companhia com as melhores margens do segmento, 

considerando as principais empresas do setor, a Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo – SABESP e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – 

COPASA. O valor de mercado da SANEPAR corresponde atualmente a R$7,9 bilhões, 

contra R$35,8 bilhões da SABESP e R$9,1 bilhões da COPASA. 

 

Os resultados para a Margem Líquida, Margem EBIT e ROE nos mostram que a 

SANEPAR atualmente é a empresa mais eficiente do setor. A análise dos índices de 

endividamento também mostra uma empresa sólida, com uma baixa razão de dívida em 

relação ao capital próprio e grande índice de cobertura da dívida pelo EBITDA. O fluxo 

de caixa operacional gerado pela companhia também é capaz de cobrir todo o seu 

investimento nas despesas de capital (CAPEX), o que permite à Companhia a distribuição 

de proventos mesmo que não consiga captar mais dívida. Por fim, os indicadores de preço 

ressalvam uma empresa mais “barata” em relação às suas concorrentes, considerando o 

crescimento e o risco dos negócios similares entre elas. 

 

Um ponto negativo para a Companhia é o alto índice de inadimplência dos seus clientes. 

Ao analisar os últimos resultados disponíveis (1º trimestre de 2019) a SANEPAR 

apresenta constituída uma provisão para perdas com créditos correspondente a 28,22% 

do valor das suas contas a receber. Este índice está muito acima do valor encontrado para 

as suas concorrentes SABESP (9,01%) e COPASA (2,87%). Os valores históricos para 

as provisões constituídas em razão da inadimplência esperada não apresentaram mudança 

relevante desde 2016, o que sugere que há margem para melhora nos índices da empresa 

caso ela consiga controlar o índice de clientes inadimplentes 

Quadro de Indicadores Operacionais do Setor (2º Trimestre de 2019) 

 Descrição  SANEPAR (a) SABESP (b) COPASA (c) 

Margem EBITDA 24,81% 20,47% 7,70% 

Margem Líquida 20,78% 19,13% 12,53% 

ROE 15,60% 15,42% 9,43% 

Dívida Bruta / Patrimônio Líquido 0,97 1,14 0,76 

Dívida Líquida / EBITDA 4,90 6,11 11,88 

CAPEX / FCO 0,71 0,62 0,84 

Payout (Proventost/Resultado Líquidot-1) 42,37% 25,50% 18,67% 

Preço/Lucro 8,82 11,29 15,00 

Preço/Valor Patrimonial da Ação 1,38 1,74 1,42 

Dividend Yield 5,6% 2,2% 2,4% 

Legenda: (a) SAPR11; (b) SBSP3; (c) CSMG3. 

Nota: Valores em mil R$; Valores acumulados para os últimos quatro trimestres. 

Fonte: Demonstrações Financeiras Padronizadas. 



 

Recomendação para a SANEPAR 

 

Com base nas estimativas realizadas, nossas projeções indicam um valor justo de R$17,85 

para a SAPR4 e de R$100,00 para a SAPR11. O preço atual da SAPR4 é R$15,00 e da 

SAPR11 é R$80,99. De acordo com as projeções, a estimativa de upside é de 15,97% 

para as SAPR4 e 19,01% para as SAPR11. Nossa recomendação atual para ambos os 

papéis é de COMPRA. 

 

Histórico de Cotações da SANEPAR (SAPR4) de 01/01/2018 a 23/08/2019 

 
Fonte: Yahoo Finance 

 

 

 

Durante a semana, ocorreram alguns eventos que influenciaram nos retornos obtidos pela 

Carteira de Dividendos. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China tem 

causado queda nas bolsas de valores em todo o mundo. Soma-se à guerra comercial o 

indicativo de recessão mundial produzido pela inversão da curva de juros do Banco 

Central Americano (FED). Nossas estimativas para o valor justo das ações componentes 

da carteira estão sendo atualizados para incorporar a divulgação de notícias relevantes 

que possam ter impacto sobre a lucratividade futura das empresas. Os relatórios futuros 

desta carteira focarão em análises mais detalhadas das outras empresas monitoradas. 

 

Acompanhamento da Carteira 



 

 

Nesse relatório, optou-se por dar maior publicidade ao Valor Justo estimado para as ações 

analisadas. Uma margem de segurança é estimada para que as recomendações de 

COMPRA forneçam ao investidor maior proteção ao realizar aplicações nas ações das 

empresas recomendadas. A novidade para essa semana é a recomendação de COMPRA 

para a ITAÚSA, após seu preço ter caído muito desde o início do mês de agosto. 

 

As recomendações da Carteira de Dividendos da VG RESEARCH para a presente data 

são resumidas abaixo: 

 

CARTEIRA DE DIVIDENDOS 

Empresa Ticker Recomendação Valor Justo 

AES TIETÊ 
TIET 4 COMPRA R$ 3,20 

TIET11 COMPRA R$ 16,00 

SANEPAR 
SAPR4 COMPRA R$ 17,85 

SAPR11 COMPRA R$ 100,00 

TUPY TUPY3 COMPRA R$ 24,50 

EDP – ENERGIAS DO BRASIL ENBR3 COMPRA R$ 23,70 

METAL LEVE LEVE3 COMPRA R$ 33,00 

ITAÚSA 
ITSA3 COMPRA R$ 15,50 

ITSA4 COMPRA R$ 15,50 

 

 

RADAR DE DIVIDENDOS 

Empresa Ticker Recomendação Valor Justo 

PORTO SEGURO PSSA3 NEUTRA R$ 68,00 

CCR CCRO3 NEUTRA R$ 14,00 

MRV ENGENHARIA MRVE3 NEUTRA R$ 25,00 

BANCO ABC ABCB4 NEUTRA R$ 23,80 

ISA CTEEP TRPL4 NEUTRA R$ 26,00 

ECORODOVIAS ECOR3 NEUTRA R$ 13,90 

BB SEGURIDADE BBSE3 NEUTRA R$ 35,00 

 

  

Recomendação 



 

 

Este relatório de investimentos tem o objetivo de fornecer recomendações de aplicações para os clientes da 

VG RESEARCH.  Salientamos que as decisões de compra, venda ou manutenção dos títulos e valores 

mobiliários contidos nas carteiras são de responsabilidade do investidor.  

 

Nossas projeções são realizadas por meio da utilização de informações públicas sobre a empresa-alvo do 

relatório, seu setor de atuação e o ambiente de abrangência dos seus negócios. Apesar de realizarmos os 

maiores esforços para a elaboração das análises, não podemos assegurar a ocorrência dos resultados 

previstos em razão da incerteza inerente ao mercado de capitais. A carteira é produzida de forma tempestiva, 

de modo que informações relevantes sobre as empresas podem alterar nossas projeções iniciais. Sendo 

assim, é possível que as projeções realizadas nesta data possam ser alteradas posteriormente. 

 

Informamos que alguns membros da VG RESEARCH possuem investimentos em determinadas empresas 

de nossa carteira, sendo cumpridos os prazos de negociação dos títulos e valores mobiliários da empresa-

alvo constantes na Instrução CVM nº 598/2018. Salientamos ainda a imparcialidade e a independência das 

recomendações emitidas aos nossos clientes, em relação aos interesses próprios, de clientes ou de terceiros 

(corretoras, bancos, empresas listadas, fundos, etc), conforme disposto no Art.16 da Instrução CVM nº 

598/2018. 

 

Os relatórios de recomendação de ações e demais ativos mobiliários são enviados à APIMEC conforme 

estabelecido no Art. 23 da Instrução CVM nº 598/2018 e os mesmos ficarão arquivados durante o período 

de 5 anos. A VG RESEARCH tem a ciência e vem desenvolvendo com prioridade regras, procedimentos e 

controles internos de forma a observar e respeitar o efetivo cumprimento do Inciso I do Art.16 da Instrução 

CVM nº 598/2018. 

 

Por fim, advertimos os usuários deste relatório que as informações expostas são destinadas aos clientes da 

VG RESEARCH, não sendo permitida sua reprodução, cópia ou distribuição, de maneira total ou parcial e 

qualquer que seja o seu propósito, sem o prévio consentimento da nossa empresa. A não observância deste 

quesito poderá acarretar na imputação do responsável em processo civil. 

 

 

 

 

Carlos André Marinho Vieira 

Analista de Valores Mobiliários 
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