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AVISOS 

 

Este documento não representa sugestão formal de compra do ativo. Trata-se de 

uma análise econômica e financeira exploratória destinada à educação financeira 

de nossos clientes e alunos. 

 

Recomendamos o estudo, cautela e disciplina antes de tomar qualquer decisão de 

investimento. 

 

Os resultados apresentados são projetados com base em estudos estatísticos e nas 

informações prestadas pela empresa e existe a possibilidade dos resultados 

estimados não se confirmarem. 

 

Não compartilhe esse documento em todo ou em partes. Os conteúdos estão 

protegidos por direitos autorais constituindo crime o compartilhamento, 

facilitação de acesso, cópia ou comercialização deste conteúdo. 
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1. O que é a Sanepar? 

A Sanepar é a principal empresa de saneamento do estado do Paraná, cobrindo 

cerca de 345 municípios do estado e um em Santa Catarina. 

A companhia foi fundada em 1963, serve quase 11 milhões de habitantes. Em sua 

concessão, a empresa já alcançou a marca de 100% de abastecimento de água 

(Brasil tem 83%), 100% da população com acesso a esgoto tratado (Brasil 45%) e 

71% da população com coleta de esgoto (Brasil 52%). 

ÁREA GEOGRÁFICA DE ATUAÇÃO E CONTRATOS 

Fonte: Sanepar Day Apimec 2018 

 

De 1963 até 1998, o estado do Paraná era o único acionista da empresa, e estava 

encarregado de aumentar a penetração do serviço de água e esgoto na concessão. 

Em 1998, durante o governo de Jaime Lerner (PSB), o estado realizou um leilão 

para vender 39.7% das ações ON, o leilão foi realizado com sucesso e uma holding 

denominada Dominó foi a vencedora. A holding era composta pela Copel, 

Opportunity Asset Gestão e Andrade Gutierrez. Depois disso, a equipe de gestão da 
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Sanepar trouxe executivos com bons históricos de performance no setor privado, e 

isso ajudou a tornar a empresa uma das estatais mais eficientes do setor.  

No entanto, durante o governo de 2003-2010 de Roberto Requião (PMDB), uma 

série de disputas entre essa holding e o governo do estado levaram ao fim do 

acordo de acionistas. Os executivos da iniciativa privada foram substituídos por 

nomeados políticos do Governado. 

Após a saída de Requião, os governos seguintes foram proativos na resolução de 

problemas criados, restaurando aos poucos a confiança dos investidores. 

 

MAIORES CONTRATOS 

Fonte: Sanepar Day Apimec 2018 

 

Na figura acima, podemos ver os 10 maiores contratos que a Sanepar tem com 

alguns municípios. Entre as empresas listadas em bolsa do setor de Utilities 

(Elétricas e Saneamento), Sanepar é a que tem um dos maiores prazos de 

concessão. Isso fornece uma segurança para o investidor, é uma garantia de 

recebimento de um fluxo de caixa previsível por longo período. Empresas com 

essa característica normalmente são extremamente precificadas pelo 

mercado, o que não é o caso da Sanepar. 
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2. Saneamento no Paraná 

Em estudo realizado por uma consultoria especializada no setor, que analisou os 

índices de qualidade de serviço do saneamento básico nas 100 maiores cidades da 

federação demonstrou a qualidade do serviço da Sanepar. Entre as 20 melhores 

cidades do Brasil temos 5 sob a administração da Sanepar. 

 

RANKING MUNICIPAL DO SANEAMENTO 
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3. Base Acionária 

Nos gráficos abaixo, observamos um dos primeiros “riscos” da tese de 

investimento na Sanepar: A empresa é uma companhia de sociedade mista o que 

significa que o governo do Paraná é sócio do mercado (não dono da empresa).  

Fonte: Sanepar Apimec 2018 
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A empresa possui um total de 503.735.153 ações sendo 167.911.753 ON e 

335.823.420 PN (100% tag along), em 2017 a companhia criou um pacote de ações 

“units” com objetivo de melhorar a governança corporativa. As units da Sanepar 

são formadas por 4 ações PN +1 ação ON. 

Vale ressaltar que hoje, no estatuto social da Copel e da Sanepar, ambas empresas 

são obrigadas a repassar o reajuste integral das suas tarifas (principal alvo de 

intervenção governamental) para os acionistas. 

No caso da Sanepar o novo estatuto social define que, caso o governo queira tirar 

essa clausula do estatuto é aprovado uma assembleia e o governo não possui 

direito a voto, o direito fica exclusivamente com os minoritários. 

Ou seja, são iniciativas muito positivas, mas o mercado ainda não absorveu todas 

elas dados os acontecimentos recentes. 
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4. Cenário de Saneamento Brasil: 

Por que investir em Saneamento? 

Segundo rankings divulgados recentemente por consultorias na área, o Brasil está 

na 112º posição (de 200) no ranking de serviço de saneamento mundial, ao 

mesmo tempo estabelece a 9º maior posição de PIB nominal do mundo. Como 

a maior parte dos investimentos no setor provêm de recursos dos estados, resulta 

uma melhora nos indicadores. 

O Brasil se situa muito atrás de outros países da América Latina, como Argentina, 

Uruguai e Chile, e também de países árabes, como Omã, Síria e Arábia Saudita, bem 

como nações africanas como o Egito. Segundo dados atuais, se encontra entre 

Tuvalu e Samoa. 

Um dos principais problemas para a expansão do serviço, vem do fato que os 

estados são os principais responsáveis pela expansão do serviço. Os mesmos 

estados que se encontram com enormes déficits financeiros, e as companhias não 

possuem saúde financeira suficiente pra alcançar metas básicas, como a 

universalização dos serviços. 

 

Conhecido esse problema, o governo federal, ao longo de 2017, veio discutindo 

uma nova atualização do marco regulatório do setor. As principais sugestões e 

necessidades para a expansão e universalização dos serviços, seria atrair a 

iniciativa privada para prover os investimentos necessários, porém os entes 

públicos não estão conseguindo.  Outra recomendação seria criação de uma 

agência reguladora, com chancela federal para prover métricas de serviço a serem 
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seguidas por todas as empresas estatais e monitoramento da qualidade das 

mesmas. 

A MP (medida provisória) anunciada pelo governo Temer, acabou perdendo a 

validade, e o congresso pretende voltar a discutir um projeto de lei para o setor no 

ano de 2019. A MP não foi recebida com positividade pelas empresas do setor. Um 

dos tópicos mais críticos, se tratava do chamamento público a cada renovação de 

uma concessão, na pratica as empresas teriam que disputar em leilão cada 

concessão com os players interessados. Hoje a renovação ocorre de forma 

automática. Como o próximo governo possui uma agenda forte no setor de 

infraestrutura, parece razoável que as pautas de Saneamento possuam algum 

destaque dado a gravidade da situação. 
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5. Regulação 

 

Fonte: Sanepar  

 

A agência reguladora responsável pelos serviços de saneamento no estado, é a 

AGEPAR. A empresa opera sob o regime de concessão baseada na RAB (Base de 

Ativos Regulatória). Periodicamente, a agência reguladora faz um levantamento de 

todos os ativos da empresa. Os principais são estações de tratamento de água e 

esgoto, poços, aterros sanitários e barragens. A agência precifica os estados dos 

ativos (levando em conta a depreciação dos mesmos) e essa base de ativos “RAB” 

servem como proxy (indicador) da receita para empresa. 

A empresa recebe na tarifa, um reajuste suficiente que a permita realizar os 

investimentos necessários em sua concessão. A ideia é que a empresa não tenha 

necessidade de se alavancar (fazer dívida) para realizar os investimentos. 

Encargos setoriais, custos com energia e custos com produtos químicos, (usado 

para fins de tratamento) são repassados na tarifa direto para o consumidor final. 

Enquanto na chamada “Parcela B”, a empresa recebe parte do reajuste que à 

permite ter a sua remuneração de capital, além de custos operacionais, 

inadimplências e depreciação. 
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A empresa possui benchmarkings regulatórios (metas) para serem alcançados. 

Através dessa metodologia, ela pode tornar-se mais eficiente. O regulador repassa 

na tarifa, um reajuste equivalente ao benchmarking para a empresa, caso o 

realizado fique abaixo desse índice, a empresa pode se apropriar da diferença. 

Assim como se não alcançar os patamares regulatórios, ela fica com o prejuízo. 

Então, o ciclo de tarifa funciona da seguinte forma: A empresa recebe o reajuste 

no ano 1, ela fica responsável pela operação nos próximos 4 anos. Ao final do ciclo, 

o regulador avalia a base de ativos da empresa, verifica quanto foi depreciação dos 

ativos antigos, reconhece na base os investimentos vigentes, e cria novos 

benchmarkings regulatórios para o próximo ciclo, por fim repassa um novo 

reajuste tarifário. 

O principal problema no passado foi que, ao longo de muitos anos, no governo do 

Requião, a empresa ficou com as tarifas congeladas e não pode realizar os devidos 

investimentos para atingir metas básicas, como a universalização dos serviços. 

Após o governo do Beto Richa entrar na administração, foi reconhecido um 

reajuste acumulado pelos anos de retrocesso tarifário. 

No começo de 2017, houve a primeira revisão tarifaria após todos os esses anos 

conturbados. O mercado tinha uma expectativa grande que o reajuste de 25% fosse 

realizado naquele mesmo ano, porém a agência reguladora preferiu diluir o 

reajuste ao longo dos próximos 8 anos, afim de evitar um impacto tão forte para o 

consumidor naquele ano. 

O mercado não recebeu bem a notícia, existia uma grande expectativa que o 

reajuste seria aprovado, e nesse momento voltou o a desconfiança e o receito no 

investimento na empresa. 
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6. Reservatórios de Água da Sanepar 

 

Fonte: Sanepar releases 

Nos últimos anos o Brasil sofreu muito com a crise hídrica, causado principalmente 

por “El Nino”, que levou o país ao racionamento de eletricidade. Não só a falta de 

chuva foi um problema para o setor elétrico, mas também afetou os reservatórios 

que fornecem água para a população. Sabesp e Copasa foram massivamente 

afetadas pela crise hídrica e para evitar uma piora de cenário, tiveram que adotar 

medidas extremas, tais como: 

• Campanhas para chamar a atenção ao problema. 

• Conceder descontos tarifários para os consumidores que economizassem 

água. 

• Até conceder bônus para aqueles que reduzissem o consumo por uma 

quantidade específica. 

Isso teve um impacto negativo diretamente nessas empresas. No entanto, apesar 

de uma crise tão severa na Região Sudeste (Copasa e Sabesp), a chuva no sul do 

Brasil era abundante (uma das características do El Nino). Os reservatórios da 

Sanepar estão muito próximos da capacidade máxima de operação e seus 

reservatórios estão totalmente interconectados. 
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6. Resultado Financeiro  

 

A empresa possui resultados financeiros excelentes ao longo dos últimos anos.  

Impressiona o crescimento e a consistência nos resultados, como você pode 

observar nos gráficos acima. Indicadores como Receita Líquida, EBITDA e Lucros 

Líquidos são positivos, crescentes e com margens também crescentes. Esse 

conjunto de indicadores revelam a melhoria contínua da empresa e a expectativa 

de geração de valor para o acionista nos próximos anos. 

Alguns fatores podem contribuir com essa tendência de melhora nos resultados da 

empresa: 

• Os volumes de consumo de água têm crescido de forma mais tímida, a 

população de forma geral tem se conscientizado em relação ao uso desse 

bem público, como a distribuição de água já é universalizada na concessão a 

tendência é que esse volume cresca de forma mais suave. 

• Para o volume de esgoto coletado ainda existe um potencial de crescimento 

mais representativo. A companhia ainda não alcançou a universalização 
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nessa linha de negócio. Então podemos esperar uma tendência de 

crescimento mais expressiva à medida que novos investimentos venham 

sendo realizados. 

• Inadimplência: O estado do Paraná não está em situações econômicas tão 

críticas como outros estados da federação (RJ, RS, MG por exemplo), dessa 

forma a companhia possui melhores níveis de inadimplência quando 

comparada a seus pares do setor. 

• Eficiência, a SANEPAR fez um ótimo trabalho em sua rede, as perdas com 

furtos e perdas técnicas são quase 2x menores que a média do setor. A 

SANEPAR é reconhecida por sua excelência e performance frente às  

outras estatais de saneamento. 

 

• A empresa tem ampliado o seu plano de investimentos e conforme 

divulgado recentemente a projeção da empresa é que seja investido 7.1 

bilhões nos próximos 5 anos, esses investimentos são necessários para a 

manutenção dos ativos vigentes e ainda para alcançar a meta de 

universalização dos serviços de coleta de esgoto. 
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• Ainda que se ampliem os investimentos não acreditamos que isso 

possa comprometer a distribuição de proventos, e empresa tem gerado 

muito caixa e possui balanço para sustentar essa nova estratégia de 

desenvolvimento. 

• A dívida da empresa é bem controlada, pela natureza de geração de caixa 

e perfil de negócio, a Sanepar não necessita tomar dívida e sua alavancagem 

é bem baixa. 
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7. Dividendos 

A SANEPAR possui um histórico invejável de distribuição de dividendos. A 

empresa figura como exemplo clássico de uma “ação vaca leiteira”, caracterizada 

pela consistência no pagamento de dividendos mesmo em períodos conturbados e 

de crise econômica. Percebemos isso no Gráfico abaixo que mostra o Dividend Yield 

da empresa nos últimos 8 anos. Percebemos que mesmo nos anos de 2015 e 2016, 

momentos de retração econômica, a empresa pagou dividendos próximos dos 6%. 

  

 
Fonte: www.vicenteguimaraes.com 

 

De acordo com o estatuto social vigente a empresa distribui 25% do seu lucro 

líquido como dividendos obrigatórios.  

Conforme atual prática de distribuição de proventos, além do dividendo anual 

obrigatório e observada a saúde financeira da empresa, ela tem estabelecido que 

seja aprovada a distribuição como dividendo adicional e/ou juros sobre capital 

próprio de até mais 25% do lucro líquido.  

Para os acionistas detentores de ações PN foi atribuído JCP 10% superior do que 

atribuído a ON. 
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A companhia tem mantido a razão da sua distribuição de lucros sobre forma de 

dividendos (payout) nos últimos anos. Como o crescimento dos lucros é expressivo 

os proventos caem direto no “bolso do acionista”. Percebemos (no gráfico a seguir) 

que em 2013 cerca de R$ 191 milhões foram distribuídos aos acionistas. Esse valor 

chegou a R$ 325 milhões em 2017 um crescimento de 70% em 5 anos. 

 

Fonte: Sanepar Release 3T2018 

 

Dividendos Projetados 

No gráfico abaixo projetamos um forte crescimento nos proventos ao longo dos 

próximos anos, um crescimento médio de 12% a.a. 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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Fonte: Elaboração Própria 

 

Em nossos estudos, projetamos um Dividend Yield próximo de 8% para 2019. Em 

condições normais chegará a 14% em 2022 (para quem comprar aos preços 

atuais). É importante observar que não levamos em conta qualquer aumento no 

payout, logo, existe potencial um aumento ainda maior.  

Como premissa assumimos que a empresa continue a distribuir um payout 

próximo a 50%.  Caso exista um aumento do PAYOUT para 100% após o fim do 

ciclo atual de investimentos o Dividend Yield projetado pode até dobrar. 

Atualmente existem discussões entre a empresa e a base de acionistas para que 

nos próximos meses a companhia divulgue uma nova política de dividendos 

fazendo com que essa “prática” de distribuição entre no estatuto social. Isso será 

muito positivo, trazendo mais previsibilidade ainda o relacionamento acionista 

empresa. 
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8. Valuation 

 

Cenário 1 - Pessimista 

No cenário 1, a agência reguladora congela todo reajuste tarifário que seja 

adicional a inflação do período e uma piora nas condições macroeconômicas do 

Brasil faz as curvas de juros chegar a patamares mais elevados 6% real (próximos 

a níveis da greve dos caminhoneiros). 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Nesse cenário o preço alvo das Units (SAPR11) seria R$ 53.50 e para PN 

(SAPR4) R$ 11.54.  

Nosso alvo é baseado na metodologia de fluxo de caixa descontado, nesse cenário 

usando uma taxa de desconto de 11% real. 

Podemos observar ainda um descolamento entre as ações PN e ON, após a 

conversão das units as duas primeiras classes de ações perderam parte da sua 

liquidez e por conta dos riscos com o majoritário a ON acabou ficando mais 

precificada. 
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Cenário 2 – Caso Base: 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Nesse cenário, a agência reguladora honra o calendário de reajuste tarifário que já 

possui uma fórmula determinada. Vale salientar que as primeiras duas parcelas 

(duas de 8) já foram repassadas normalmente, a grande expectativa é se o atual 

governo manterá a estrutura vigente. 

 As premissas macroeconômicas estão em linha com as projeções do mercado não 

dando benefício da dúvida de eventuais aprovações de reformas (melhoras nas 

condições macros) ou agravamento circunstancial das condições financeiras 

internacionais. 

O preço alvo das units (SAPR11) seria 86.70 e para PN 18.70.  Nosso alvo é 

baseado na metodologia de fluxo de caixa descontado, nesse cenário usando uma 

taxa de desconto de 10% real. 
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Cenário 3 – Otimista: 

Nesse último cenário, a agência reguladora repassa o reajuste tarifário conforme já 

determinado em sua fórmula pelos próximos 6 anos (4 anos de Governo Ratinho e 

2 anos do próximo governo). Como premissas macroeconômicas mostramos um 

otimismo em relação a reformas e uma leve melhoras nas condições 

macroeconômicas nacionais. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Nesse cenário o preço alvo das units (SAPR11) seria 100.46 e para PN (SAPR4) 

21.67. Nosso alvo é baseado na metodologia de fluxo de caixa descontado, nesse 

cenário usando uma taxa de desconto de 9.5% real. 
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9. Principais riscos 

 

• Risco político: Sanepar é controlada pelo governo do estado do Paraná e 

desde de 2011 teve significantes aumentos tarifários para compensar o 

congelamento realizado na administração anterior, a empresa possui um 

histórico de interferência e ainda que possua um estatuo social blindado de 

riscos políticos, é difícil mitigar 100% dos riscos em se tornar sócio do 

estado. 

 

• Risco de revisão tarifaria: Ainda que a fórmula para o reajuste tarifário já 

esteja calculada pelos próximos 6 anos, sempre existe o risco de uma 

alteração de sua estrutura (pouco provável), o que pode beneficiar ou 

prejudicar o resultado da Sanepar. 

 

• Governança corporativa / Risco Regulatório: A Sanepar que é controlada 

pelo estado do Paraná é também regulada pela agência reguladora AGEPAR 

também estadual (Distribuidoras de energia são reguladas por um ente 

federal Aneel). A partir de 2017 as tarifas da Sanepar começaram a ser 

definidas pela Agepar – uma agência reguladora que já supervisionava as 

tarifas de transporte públicos. A Agepar tem um orçamento independente, 

uma equipe técnica robusta e independência para publicar cálculos 

tarifários sem o carimbo do Governador. No entanto, a implementação final 

de qualquer aumento tarifário calculado pela Agepar é uma decisão do 

estado. 

 

•  Risco de renovação de concessão: A Sanepar atende cerca de 350 

municípios e possui um prazo médio de vencimento das suas concessões de 

18 anos, em nossa opinião a renovação dos contratos favorecem a Sanepar 

com base na sua grande escala estadual e regulamentação que exige que os 

municípios reembolsem a Sanepar pela base de ativos não depreciados da 

empresa. 

 



23 
 

• Risco de oferta de água: O estado do Paraná possui recursos hídricos 

equivalentes a aproximadamente 20x a demanda atual, portanto, parece um 

risco de baixa probabilidade. Além disso, durante a crise de abastecimento 

de água entre 2014-2015 em São Paulo e Minas Gerais (Volume de vendas 

da Sabesp e Copasa caíram 8% -5% respectivamente), enquanto o Paraná 

passou ileso e as vendas continuaram crescendo próximo de 2 % a.a. 
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10 . Tese de Investimento 

Nós estamos otimistas com a SANEPAR e o preço de SAPR11 a 87 reais (19 para 

SAPR4) oferece uma boa margem de segurança para o investidor. 

Na nossa visão Sanepar é uma das melhores empresas para investir no segmento 

de utilities, fornecendo uma excelente assimetria risco e retorno e um ótimo 

carrego (manutenção na carteira no longo prazo) dada a boa distribuição de 

proventos. 

Enquanto vislumbramos um grande potencial de up-side para ação, nós também 

entendemos que grande driver que é o processo de revisão tarifaria acarreta riscos 

significativos. 

Dito isto, vemos que as empresas de saneamento geralmente são negociadas com 

desconto relevante para o setor de energia, desconto suficiente para justificar 

nossa visão construtiva com o setor. 

A criação de um novo marco regulatório para o setor permitirá que essas empresas 

sejam remuneradas pelos investimentos que estão fazendo, melhorando assim os 

descontos das ações e aumentando a possibilidade de crescimento das empresas. 

Acreditamos que Sanepar seja a empresa do setor mais bem posicionada para 

capturar grande parte desse otimismo. 

Um dos principais múltiplos analisados para as empresas que atuam sob o regime 

de concessão baseado em RAB, é o EV/RAB (Enterprise Value / Regulatory Asset 

Base), ele tenta mensurar o valor que o mercado está atribuindo a empresa 

baseado nos ativos que a empresa possui. 

Teoricamente empresas que estão operando próximo ao nível regulatório possuem 

múltiplo próximo de 1. Empresas de saneamento como possuem regulação a nível 

estadual (elétricas tem o regulador federal, a Aneel) operam com um desconto 

para as empresas elétricas. 
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Fonte: Elaboração própria 

Na figura acima, fizemos uma simulação para projetar o preço justo das units 

da Sanepar (Coluna da direita) caso a companhia fosse precificada como as 

outras empresas do setor de Utilities. Na linha 1 simulamos o preço da Sanepar 

caso ela operasse a 1x EV/RAB.  

Pontos fortes: 

• O Governo federal tem mostrado uma forte agenda focada em 

infraestrutura, é difícil imaginar que setores como transporte, logística e 

energia se desenvolvam e o Saneamento de igual importância (se não mais) 

continue em atraso. 

• O Governador estadual recentemente tem dado indicações muito positivas 

para a empresa, tendo sinalizado mais de uma vez que não pretende 

interferir no processo de reajuste tarifário. 

• A empresa tem mostrado sinais claros de melhora de governança, a criação 

das units, atualização do estatuto social mitigando riscos políticos, 

discussões sobre uma nova política de dividendos, plano de opções para 

funcionários e recompra de ações também estão em pauta. 

• O fluxo de caixa atual da empresa oferece um dos maiores prazos de 

concessão do setor. 

• Valuation bastante atrativo, por conta da interferência política a Sanepar 

possui as ações mais descontadas dentro do universo de Utilities, a empresa 

possui um perfil de negócio que em mercados maduros costuma ter ações 

bem precificadas processo que vemos como uma convergência de longo 

prazo. 
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11 . Múltiplos 

 
Fonte: Elaboração Própria & Bloomberg 

 

O indicador acima EV/EBITDA é excelente, pois nos permite comparar empresas 

com diferentes estruturas de capital e tributação, em diferentes mercados, é um 

indicador muito utilizado em M&A. Em tese, quanto menor o valor mais barata está 

a empresa. 

Analisando esse múltiplo vemos que as empresas de saneamento nacionais 

possuem um desconto excessivo perante outros países da região da América Latina 

e países desenvolvidos. Ainda no âmbito nacional a Sanepar (4.7x) tem um 

múltiplo EV/EBITDA mais atrativo que seus pares Sabesp (5.1x) e Copasa (5.9x). 

 
Fonte: Elaboração Própria & Bloomberg 
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O múltiplo acima P/BV (= P/VPA = Preço/Valor Patrimonial por Ação ) serve para 

dar uma visão inicial ao investidor sobre as expectativas que o mercado está 

colocado no preço do ativo. Podemos verificar que as empresas de saneamento em 

mercados maduros possuem múltiplos excessivamente elevados (acima de 3X), 

por conta da alta previsibilidade no seu fluxo de caixa e regulação estável. 

 As empresas nacionais são mais descontadas na média, Sanepar mais uma vez 

aparece como a mais barata da lista, com P/VP menor que 1. 

 

 
Fonte: Elaboração Própria 

Projetamos um P/E (P/L = Preço sobre Lucro) pra Sanepar próximo de 7.2 para o 

ano de 2018, como podemos ver em todos os indicadores a Sanepar é a empresa 

mais descontada entre seus pares internacionais de saneamento. 
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12 . que o mercado acha da Sanepar? 

 

O preço médio projetado pelo mercado para a SAPR11 é de R$ 81.68 R$. Os 

analistas mais otimistas projetam a ação na faixa dos 100 reais, como premissa 

básica no modelo assumem um repasse tarifário integral. De 8 analistas que 

cobrem a empresa 6 recomendam compra enquanto 2 estão com recomendação 

neutra, isso mostra também a visão construtiva que o mercado tem para a boa 

performance da ação. 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Conclusão 

Nós continuamos construtivos com o setor de Saneamento e principalmente com o 

case da Sanepar. Acreditamos que o valuation barato não reflete a boa 

previsibilidade do seu fluxo de caixa, sua perenidade e resiliência de resultados. 

Além disso, a empresa oferece uma boa distribuição de proventos.  Apesar dos 

riscos embutidos na tese de investimentos as oportunidades de retorno são 

evidentes. As ações da SANEPAR são ativos a serem estudados para fazer parte de 

uma carteira de ações de longo prazo. 


