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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/UFRJ como 

parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro de Controle 

e Automação 

 

O IMPACTO DA CRISE HÍDRICA NO VALOR DE MERCADO DE UMA 

EMPRESA. ESTUDO DE CASO: SABESP 

 

Renato Mello Vianna Lopes 

 

 Orientador: 

 Prof. Roberto Ivo da Rocha Lima Filho, D.Sc 

 

 

 O presente projeto de graduação consiste em determinar o valor justo (“fair 

value”) da Sabesp e consequentemente analisar como a crise hídrica paulista do 

biênio 2014-2015 impactou a sua saúde financeira. 

 Inicialmente, serão abordados os temas mais relevantes para um processo de 

avaliação de empresas, incluindo a definição de conceitos contábeis, de matemática 

financeira e de custo de capital médio ponderado (WACC). Para fins de cálculo do 

custo de capital próprio da companhia (𝐾𝑒), será utilizado o modelo de precificação de 

ativos (CAPM).  

 Em seguida, serão expostas as diferentes versões dos métodos de fluxo de 

caixa descontado e de desconto de dividendos. Diante das características da 

empresa, será escolhido o modelo de desconto de dividendos em 3 estágios para 

calcular o seu valor intrínseco. 

 De modo a realizar uma profunda análise da companhia, será feita uma 

comparação entre como a Sabesp se comportou antes e durante a seca. Dessa forma, 

serão abordados temas referentes às causas do problema hídrico, além das 

características do setor de saneamento básico e da própria empresa. 

 Após a aplicação da teoria do modelo de desconto de dividendos em 3 (três) 

estágios em conjunto com as projeções futuras dos seus dividendos, será possível 

determinar o valor justo da companhia e consequentemente concluir se a companhia 

é um bom investimento ou não. De modo a não olhar a empresa apenas pela ótica do 



investidor que visa obter lucro a partir da compra ou venda de ações da empresa na 

bolsa de valores, também serão feitas análises de qualidade de investimento 

utilizando os seus indicadores de rentabilidade e de mercado. Somente a partir disso, 

é que será possível saber se a companhia gera retorno para o seu acionista no longo 

prazo. 

 Por fim, será feita uma análise de sensibilidade para saber como o preço de 

mercado da empresa e os seus indicadores financeiros mudariam caso ocorresse uma 

nova crise hídrica nos próximos anos.  

  



Abstract of an undergraduate project presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment 

of the requirements for the degree of control and automation engineer® 

 

THE WATER CRISIS IMPACT IN A COMPANY’S MARKET VALUE. 

CASE OF STUDY: SABESP 

 

Renato Mello Vianna Lopes 

 

 Advisor: 

 Prof. Roberto Ivo da Rocha Lima Filho, D.Sc 

 

 This graduation project consists in determining the fair value of Sabesp and 

therefore analyze how the São Paulo water crisis of the biennium 2014-2015 impacted 

the company's financial health. 

 Initially, the most relevant issues related to the valuation process will be 

explained, including the definition of accounting, financial mathematics and weighted 

average cost of capital (WACC). For purposes of calculating the cost of the company's 

equity, the capital asset pricing model (CAPM) will be chosen. 

 Then, different versions of the discounted cash flow method and the dividend 

discount model (DDM) will be exposed. Based on the characteristics of the company, 

the three stage dividend discount model will be chosen to calculate its intrinsic value. 

 In order to conduct a thorough analysis of the company, a comparison between 

how the company behaved before and during the drought will be made. Thus, topics 

related to the causes of the water problem, to the sanitation sector and to the company 

itself will be exposed. 

 After the application of the theory of the three stage dividend discount model 

together with the knowledge of the future dividends, it will be possible to calculate the 

company´s fair value and therefore conclude whether the company is a good 

investment or not. In order to look not only to the company´s fair value, different quality 

analysis using company´s profitability and market indicators will be made. 



 Finally, a sensitivity analysis will be made to evaluate how the company´s fair 

value and its financial indicators would change if there is a new water crisis in the next 

years. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 A água é um bem fundamental para a sobrevivência do ser humano e a sua 

falta pode ocasionar problemas biológicos e de piora de qualidade de vida do homem. 

Sua escassez é a origem de conflitos em algumas regiões do planeta. 

 De acordo com o relatório de conjuntura dos recursos hídricos divulgado em 

2009 pela agência nacional de água (ANA), o Brasil possui 13% da água doce 

disponível do planeta e conta com uma disponibilidade hídrica de cerca de 35.000m³ 

por habitante-ano. Para se ter ideia, segundo a Organização das Nações Unidas 

(ONU), regiões normais são aquelas que possuem entre 2.500 e 20.000 m³. 

 

Gráfico 1 – Disponibilidade hídrica no mudo 

Fonte: ANA,2009. 

 Porém, apesar de abundante no país, a sua distribuição é desigual. Segundo o 

mesmo relatório, enquanto 68,5% da quantidade total de água doce se encontra na 

região hidrográfica amazônica, onde apenas 7% da população brasileira reside, 

apenas 6% se localiza na região Sudeste, que concentra aproximadamente 43% da 

população brasileira. 

 
Gráfico 2 – Distribuição dos recursos hídricos no Brasil 

Fonte: ANA,2009. 
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 No país, a responsabilidade por esse bem fica a cargo do município e é ele 

quem presta, diretamente ou por meio de concessões, os serviços de abastecimento 

e tratamento de água. Até a criação do Plano Nacional de Saneamento (Planasa), em 

1969, os municípios respondiam por quase a totalidade dos serviços do setor de 

saneamento básico. Porém, como os avanços estavam aquém do esperado, o 

governo federal decidiu permitir que os estados pudessem receber recursos do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para criarem as suas próprias companhias 

de saneamento. É nesse momento que surgem as Companhias Estaduais de 

Saneamento Básico (Cesb), tais como: a Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo (SABESP), a Companhia de Saneamento do Paraná 

(SANEPAR), a Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), entre 

outras. 

 De todos os exemplos citados acima vale destacar a SABESP. Ela é a maior 

companhia estadual de saneamento básico do Brasil, sendo responsável por 37% do 

investimento total do setor e pelo fornecimento e tratamento de água e esgoto de 

quase 29 milhões de habitantes em 365 municípios paulistas, incluindo a cidade de 

São Paulo. A companhia apesar de apresentar um nível de cobertura de 

abastecimento e tratamento de água de 100%, ao se tratar de serviços de cobertura 

e de tratamento de esgoto, possui apenas índices de 86% e 67% respectivamente. 

Tabela 1 – Setor de Saneamento Básico no Brasil 

Índice (%) No Brasil Sabesp 

Rede de água 82,5% 100% 

Coleta de Esgoto 48,6% 86% 

Tratamento de Esgoto 40% 67% 

Fonte: Instituto Trata Brasil (2013). 

 Em relação a sua estrutura de capital, a companhia é uma sociedade aberta de 

capital misto, cujo acionista majoritário é o próprio Estado de São Paulo. Durante o 

biênio 2014-2015, a SABESP virou foco da mídia brasileira ao protagonizar a grave 

crise hídrica que assolou o Estado e principalmente a Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP). 

 Foi nesse período que grande parte da população sofreu com os transtornos 

causados pelos baixos níveis dos reservatórios da região, principalmente do Sistema 

Cantareira, e a empresa teve que adotar medidas emergenciais para evitar um 

colapso hídrico. Chega-se, portanto, ao problema central deste projeto de graduação 



20 

 

que é avaliar como a crise hídrica impactou o valor de mercado da companhia, isto é, 

da SABESP. 

 
1.1. Objetivos 

 
 O objetivo principal deste trabalho é determinar o valor justo (“fair value”) da 

SABESP a partir do modelo de valoração de uma empresa denominado de modelo de 

desconto de dividendos (Dividend Discount Model – DDM) e consequentemente 

analisar os impactos causados pela crise hídrica paulista no valor de mercado da 

empresa. 

 O período que servirá de base para a futura valoração da companhia será 

compreendido entre os anos de 2010 a 2040. Como método, apesar da existência de 

diversos modelos de precificação de empresas, será adotado o modelo de desconto 

de dividendos em três estágios, haja vista que dentro de um prazo de 

aproximadamente25 (vinte e cinco) anos, a empresa em questão passará por um 

período de forte crescimento entre 2016 a 2021, seguido de uma transição entre 2022 

a 2039 e de um período de estabilidade a partir de 2040. 

 Para fins de análise da estrutura de capital da empresa, o cálculo do beta que 

integra o custo médio ponderado de capital será feito a partir de uma regressão por 

mínimos quadrados ordinários, utilizando o programa E-views ®. 

 
1.2. Justificativa 

 
 Diante da escolha da crise hídrica paulista do biênio 2014-2015 como causa 

origem da problemática desse projeto de graduação, a SABESP por ser uma 

companhia de capital aberto com alto grau de transparência, por ter sofrido 

financeiramente com a falta de chuvas e por ter o estado de São Paulo como acionista 

majoritário, será alvo de análise desse projeto de graduação. 

 
1.3. Limitações 

 
 Segundo Damodaran (2012), o melhor modelo de precificação de uma empresa 

que apresenta três períodos distintos de crescimento e distribui dividendos, é o 

modelo de desconto por dividendos em três estágios. Dessa forma, os modelos de 

fluxo de caixa descontado tanto da visão da firma quanto do acionista, não serão 

calculados.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 
 Antes de iniciar a precificação da companhia, é preciso revisar alguns conceitos 

contábeis e de matemática financeira de grande importância para o objetivo deste 

trabalho. 

 
2.1. Balanço Patrimonial 

 
 Segundo Marion (2003), é a principal demonstração contábil e reflete a posição 

financeira da empresa em um determinado momento, através de três elementos 

básicos: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. 

 Sua equação básica é a seguinte: 

 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 + 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜  (1) 

 Os ativos, de acordo com o mesmo autor, são todos os bens e direitos de 

propriedade da empresa, mensuráveis monetariamente, que representam benefícios 

presentes ou benefícios futuros para a empresa. Podem ser considerados como 

sendo bens: máquinas, terrenos, estoques, dinheiro (moeda), e como direitos: contas 

a receber, duplicatas a receber, títulos a receber, ações, depósitos em contas 

bancárias, títulos de crédito, etc. 

 De modo a facilitar a interpretação do Balanço Patrimonial, é importante 

separar os Ativos em contas homogêneas entre si, de acordo com o seu grau de 

liquidez, ou seja, sua rapidez de conversão em dinheiro. Dependendo da sua 

velocidade de transformação em dinheiro, o ativo pode ser classificado como 

Circulante, Não Circulante (ou Realizável a Longo Prazo) e Permanente. 

 Por definição, os ativos circulantes são os bens e direitos realizáveis dentro de 

um prazo de 12 meses, os ativos não circulantes são bens e direitos realizáveis após 

12 meses e os ativos permanentes são itens que dificilmente serão transformados em 

dinheiro e que são utilizados como meio de consecução dos objetivos operacionais 

da empresa. 

 Já, no que tange ao passivo, este pode ser simplificado como sendo as 

obrigações e dívidas do empreendimento. Seguindo as mesmas regras de 

classificação dos tipos de ativos, os passivos também podem ser divididos em 

Circulante e Não Circulante (ou Exigível a Longo Prazo). 
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 Segundo Marion (2003), o patrimônio líquido evidencia os recursos dos 

proprietários aplicados no empreendimento e pode ser acrescido ao longo do tempo 

não somente por novos aumentos de capital, mas também por lucros obtidos ao longo 

da vida do empreendimento. É válido dizer que apenas a aplicação inicial dos 

proprietários denomina-se, contabilmente, como capital e quaisquer outras aplicações 

futuras por parte dos sócios são denominadas como acréscimo de capital. 

BALANÇO PATRIMONIAL 

ATIVO PASSIVO 

Ativo Circulante Passivo Circulante 

Ativo Realizável a Longo Prazo Passivo Exigido a Longo Prazo 

Ativo Permanente Resultados de Exercícios Futuros 

Investimentos  

Imobilizado PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Intangível Capital Social 

Diferido Reservas de Capital 

 Ajustes de Avaliação Patrimonial 

 Reservas de Lucros 

 (-) Ações em Tesouraria 

 (-) Prejuízos Acumulados 

Quadro 1 – Balanço Patrimonial seguindo critério de liquidez 

Fonte: Marion, 2003. 

 Outro ponto importante para o entendimento do balanço patrimonial são os 

regimes de contabilidade, que podem ser divididos entre regime de competência e 

regime de caixa. 

 Em relação ao primeiro, a contabilidade considera a receita gerada ou despesa 

incorrida em determinado exercício social sem importar quando houve de fato o seu 

recebimento ou pagamento. Importa, portanto, somente quando ocorreu o fato 

gerador da receita ou da despesa. Já em relação ao regime de caixa, a contabilidade 

considera como receita ou despesa do exercício, aquelas que ocorreram de fato 

dentro do exercício em questão, resultando em entrada ou desembolso de caixa no 

período. 
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2.2. Demonstrações de Resultados do Exercício (DRE) 

 
 O DRE é um documento contábil, elaborado em conjunto com o balanço 

patrimonial, que visa apresentar de forma clara e objetiva, todas as receitas, custos e 

despesas da empresa durante um determinado exercício. Portanto, é somente nele 

que é possível observar se o retorno resultante do investimento aos donos da empresa 

foi positivo (lucro) ou negativo (prejuízo) durante o período. 

 No Brasil, de acordo com a instrução n° 202/93 da Companhia de Valores 

Mobiliários (CVM), a entrega das informações trimestrais (ITR) e anuais (IAN) é 

obrigatória, possuindo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias e 5 (cinco) meses 

após o término dos seus respectivos exercícios respectivamente. 

DRE 

RECEITA BRUTA 

       (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS 

       (-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS 

(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

       (-) CUSTOS OPERACIONAIS 

       (-) DESPESAS OPERACIONAIS 

(=) EBITDA ou LAJIDA 

       (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO 

(=) EBIT ou LAJIR 

       (+) RECEITAS FINANCEIRAS 

       (-) DESPESAS FINANCEIRAS  

       (+/-) VARIAÇÕES MONETÁRIAS 

(=) EBT ou LAIR 

       (-) Imposto de Renda 

       (-) Contribuição Social sobre Lucro Líquido 

(=) LUCRO LÍQUIDO 

Quadro 2 – Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Para que se possa entender o DRE, é preciso ter conhecimento das suas 

principais rubricas acima. 

 A receita bruta (RB) é constituída pela quantidade de produtos vendidos (a vista 

ou a prazo) ou serviços prestados, multiplicados pelo preço unitário do produto 
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vendido ou do serviço prestado. O seu desconto por impostos sobre vendas (ISV), 

devoluções e abatimentos resultará na receita operacional líquida (ROL). 

 𝑅𝑂𝐿 = 𝑅𝐵 − 𝐼𝑆𝑉 − 𝐷𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢çõ𝑒𝑠 − 𝐴𝑏𝑎𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 (2) 

 É importante ressaltar que as alíquotas dos impostos sobre vendas podem 

variar de estado para estado, permitindo inclusive isenções dependendo do incentivo 

estadual ao setor no qual a companhia se encontre. 

 Continuando a leitura do DRE, encontram-se os custos e despesas 

operacionais. Entende-se como sendo custos operacionais todos os gastos relativos 

às atividades efetivamente relacionadas à produção, como por exemplo: dispêndios 

com matéria prima, energia aplicada na produção de bens, entre outros. Enquanto 

isso, despesas operacionais são passivos relativos às atividades não diretamente 

relacionadas à produção, como por exemplo: honorários administrativos, salários e 

encargos sociais do pessoal administrativo, aluguéis de escritório, materiais de 

escritório, entre outros.  

 Tanto os custos quanto as despesas operacionais podem ser divididos entre 

fixos e variáveis. São considerados gastos fixos, todos aqueles que 

independentemente da quantidade de bens produzidos ou serviços prestados, serão 

sempre os mesmos, tais como: aluguel, limpeza, manutenção de equipamentos, 

vigilância, entre outros. Já custos ou despesas variáveis como diz o nome, variam 

dependendo da quantidade de bens produzidos ou serviços prestados, podendo 

diminuir ou aumentar, conforme a produção se modifique. Alguns exemplos de 

dispêndios variáveis: energia elétrica, contratação de mão de obra temporária, 

contratação de serviços de transporte, entre outros. 

 Porém, segundo Marion (2003), para fins de valoração de uma empresa, a 

diferenciação entre custos e despesas operacionais não tem importância. Ambos são 

analisados sob a ótica do desembolso necessário para que se possa produzir, vender 

ou prestar algum tipo de serviço. 

 Ao se deduzir a receita operacional líquida dos custos e despesas operacionais, 

encontra-se o LAJIDA (Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) 

ou EBITDA (Earnings Before Income, Taxes, Depreciation and Amortization). É ele 

quem representa a geração de caixa operacional da empresa, ou seja, o quanto a 

empresa gera de caixa com as suas atividades, sem levar em consideração efeitos 

financeiros, de depreciação, de amortização e de impostos. A sua razão com a Receita 
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Operacional Líquida é chamada de Margem EBITDA e mensura de forma simples o 

tamanho dos custos e despesas operacionais perante os ganhos líquidos da empresa. 

 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝑅𝑂𝐿 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 (3) 

 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎
 

(4) 

 Continuando o DRE, outros dois pontos importantes se referem aos conceitos 

de depreciação e amortização. De acordo com Gitman (2010), as empresas podem 

lançar sistematicamente uma parte dos custos de aquisição de ativos permanentes 

contra as suas receitas anuais. Essa alocação de custo histórico com o passar do 

tempo é chamada de depreciação e o seu cálculo depende do custo de aquisição do 

ativo, do período durante o qual o ativo poderá ser utilizado (vida útil) e dos possíveis 

valores residuais que o ativo terá no final da sua vida útil. Como o custo de aquisição 

do ativo permanente geralmente é distribuído de forma linear ao longo da sua vida útil, 

a depreciação somente pode ocorrer no regime de competência. 

 Com relação à amortização, ela também consiste do reconhecimento da perda 

do valor de um ativo ao longo do tempo. Porém, diferente da depreciação que registra 

a perda de valor de ativos permanentes, a amortização se refere à perda de valor de 

ativos intangíveis (sem existência física). Pode-se dar como exemplos de ativos 

intangíveis: marcas e patentes, softwares, direitos de exploração de serviços públicos 

concedidos pelo poder público, etc. 

 O desconto do EBITDA pela depreciação e pela amortização resulta no LAJIR 

(Lucro Antes de Juros e Imposto de Renda) ou EBIT (Earnings Before Income and 

Taxes). 

 𝐸𝐵𝐼𝑇 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 − 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎çã𝑜 (5) 

 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐸𝐵𝐼𝑇 =

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎
 

(6) 

 Como uma empresa pode aplicar o seu dinheiro em caixa ou se endividar de 

capital de terceiros, os resultados financeiros do período também devem ser levados 

em conta ao determinar o lucro final do exercício. 

 Os resultados financeiros são divididos entre receitas financeiras, despesas 

financeiras e variações cambiais, sendo que são consideradas exemplos de receitas 

financeiras: receitas derivadas de aplicações financeiras, juros de mora recebidos, 

descontos obtidos, etc. Já as despesas financeiras são as remunerações aos capitais 
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de terceiros, tais como: juros pagos ou incorridos, comissões bancárias, descontos 

concedidos, juros de mora pagos, etc. 

 Embora seja possível receber créditos ou contrair obrigações em moeda 

estrangeira, os relatórios contábeis devem ser sempre reportados em reais. Dessa 

forma, é obrigatório atualizar esses benefícios ou passivos pela taxa de câmbio da 

moeda estrangeira frente ao real no final do exercício. É essa diferença de valores 

resultante da mudança das taxas de câmbio que é chamada de variação cambial. 

Dependendo da taxa de câmbio, tanto as receitas podem aumentar ou os passivos 

diminuírem (variação cambial positiva) quanto às receitas decaírem ou os passivos 

aumentarem (variação cambial negativa). 

 Define-se o LAIR (Lucro Antes de Imposto de Renda) ou EBT (Earnings Before 

Taxes) como sendo o abatimento do EBIT pelos resultados financeiros da empresa. 

O seu desconto pelo imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) e pela contribuição 

social sobre o lucro líquido (CSLL) resultará no lucro líquido (LL) do exercício. 

 𝐸𝐵𝑇 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 − 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 (7) 

 Porém, antes de falar sobre IRPJ e CSLL, é importante introduzir o conceito de 

Juros Sobre Capital Próprio (JCP). Ele é uma das formas de uma empresa distribuir o 

lucro obtido no período para os seus acionistas. De acordo com a Lei Federal n° 

9.249/95, o JCP funciona como uma despesa financeira que reduz o lucro tributável e 

consequentemente diminui a quantidade de imposto pago pela empresa. 

 Essa questão fiscal é benéfica para a empresa, visto que o ônus passa a ser 

do investidor, que paga 15% (quinze por cento) do valor recebido. Seu cálculo é feito 

a partir da variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) divulgada pelo BNDES 

sobre as contas do Patrimônio Líquido, sendo limitado pelo maior valor entre 50% 

(cinquenta por cento) dos Lucros Acumulados ou Reservas de Lucros, sem levar o 

atual período em consideração, e 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido do 

período anterior já descontado da CSLL e antes do IRPJ. 

 Conforme dito anteriormente, para determinar o lucro líquido do exercício é 

preciso descontar o EBT pelos impostos, que podem ser divididos entre IRPJ e CSLL. 

 No que tange ao IRPJ, este é um tributo federal e as pessoas jurídicas são 

obrigadas a pagar uma alíquota de 25% sobre o valor resultante do EBT já descontado 

de JCP. Enquanto isso, a CSLL é uma contribuição criada pela Lei 7.689/1988 para 

que todas as Pessoas Jurídicas (PJ) possam apoiar financeiramente a Seguridade 
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Social (direitos com saúde, aposentadoria e situações de desemprego) e a sua 

alíquota é de 9% sob o valor resultante do LAIR já descontado de JCP. 

 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝐸𝐵𝑇 − (𝐸𝐵𝑇 − 𝐽𝐶𝑃) × (1 − 34%) (8) 

 O Lucro líquido é uma métrica financeira muito importante para a análise de 

uma empresa, mas somente ela não é suficiente para um correto entendimento do 

negócio como um todo. É de grande relevância também observar a demonstração de 

fluxo de caixa da empresa, haja vista que mesmo uma empresa que dá lucros, pode 

apresentar dificuldades de caixa ao longo do tempo. 

 
2.3. Demonstração de Fluxo de Caixa 

 
 De acordo com Gitman (2010), o fluxo de caixa é o tema de preocupação básica 

do administrador financeiro, tanto na gestão das finanças do dia a dia quanto no 

planejamento e na tomada de decisões estratégicas voltadas para a criação de valor 

para o acionista. Sua demonstração resume os movimentos de entrada e saída de 

caixa durante o período de exercício, oferecendo uma visão dos fluxos de caixa 

operacionais (FCO), de investimento (FCI) e financiamento (FCF). 

 O fluxo de caixa total da empresa é determinado a partir da seguinte equação: 

 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐹𝐶𝑇) = 𝐹𝐶𝑂 + 𝐹𝐶𝐼 + 𝐹𝐶𝐹 (9) 

 Onde, de acordo com o mesmo autor, os FCO são as entradas e saídas de 

caixa diretamente associadas à produção ou venda de produtos e/ou prestações de 

serviços pela companhia, os FCI são aqueles relativos à compra e/ou venda de ativos 

imobilizados e a participações em outras empresas e os FCF são relativos à captação 

de recursos de terceiros e de capital próprio. 

 Ao que se refere aos fluxos operacionais e de investimento, é importante 

introduzir os conceitos de capital de giro e de gastos de investimento ou CAPEX 

(Capital Expenditure). 

a) Gastos de Investimento ou Capex (“Capital Expenditure”) 

 O CAPEX é definido como o montante de investimentos realizados em 

equipamentos e instalações de forma a melhorar ou manter a produção de um produto 

ou serviço. 

 Dependendo da estimativa do CAPEX, as receitas e os dividendos pagos por 

uma empresa podem ser superestimados ou subestimados, impactando diretamente 
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o seu valor de mercado. Dessa forma, é de grande importância um estudo 

aprofundado sobre os investimentos do negócio. 

b) Capital de Giro 

 É o capital que a empresa necessita para que possa continuar com as suas 

operações do dia a dia e o seu valor depende do volume de vendas ou prestação de 

serviços da empresa, da política de crédito adotada e do nível de estoque mantido. 

 Segue a seguinte equação: 

 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑟𝑜 = 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 (10) 

 Como a sua necessidade de capital de giro advém dos descasamentos entre 

os prazos médios de contas a receber, de estoques e de contas a pagar, falhas na 

sua gestão impactam diretamente o fluxo de caixa total e podem fazer com que a 

empresa capte recursos adicionais, resultando no pagamento de mais juros. 

 Sua estimativa é de grande importância para o cálculo de alguns indicadores 

financeiros da empresa. 

 
2.4. Indicadores Financeiros 

 
 As informações contidas nos relatórios contábeis anteriores são de extrema 

importância para diversos grupos da empresa que necessitam regularmente construir 

medidas relativas à eficiência operacional da companhia. Porém, de forma a facilitar 

a interpretação dos dados, criaram-se alguns índices financeiros que podem ser 

divididos em cinco categorias: liquidez, atividade, endividamento (alavancagem), 

rentabilidade e valor de mercado. 

 
2.4.1. Índices de Liquidez 

 
 De acordo com Gitman (2010, pág. 46), “a liquidez de uma empresa é medida 

pela sua capacidade de cumprir com as suas obrigações de curto prazo à medida que 

vencem”. Portanto, uma empresa que apresenta um baixo indicador de liquidez 

demonstra dificuldades financeiras em relação ao seu fluxo de caixa. Dentre os 

indicadores de liquidez, pode-se considerar o índice de liquidez corrente e o índice de 

liquidez seca. 
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Nome Definição Fórmula Análise 

Índice de 

Liquidez 

Corrente 

Mede a capacidade da 

empresa de saldar as 

suas obrigações de 

curto prazo. 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

Passivo Circulante
 

Quanto mais acima 

de 1, mais a 

empresa é 

considerada líquida. 

Índice de 

Liquidez 

Seca 

É semelhante ao 

índice anterior, porém 

exclui os estoques, 

que são geralmente os 

ativos circulantes 

menos líquidos. 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

Quanto mais acima 

de 1, mais a 

empresa é 

considerada líquida. 

Quadro 3 – Índices de Liquidez 

Fonte: Gitman (2010) 

 Apesar de os indicadores acima representarem a liquidez geral da empresa, é 

também importante analisar a atividade de contas específicas do balanço patrimonial 

a partir do cálculo dos indicadores de atividade.  

 
2.4.2. Índices de Atividade 

 
 Os indicadores de atividade evidenciam a dinâmica operacional da empresa, 

medindo a velocidade com que as contas do balanço patrimonial são convertidas em 

entrada ou saída de caixa. Há diferentes indicadores para medir a atividade das contas 

circulantes mais importantes, incluindo estoques, contas a receber e contas a pagar. 

Além disso, é possível medir a produtividade dos ativos da companhia. 
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Nome Definição Fórmula Análise 

Giro de 

Estoques 

Mede a atividade ou 

liquidez do estoque 

da empresa. 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒
 

Quanto maior, 

melhor. Só é útil se 

comparado com o 

mesmo indicador de 

outras empresas do 

setor. 

Giro do Ativo 

Total 

Indica a eficiência 

com que a empresa 

utiliza os seus 

ativos para gerar 

vendas.  

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Quanto maior, 

melhor. 

Prazo Médio 

de 

Recebimento 

(PMR) 

É a idade média das 

contas a receber, 

sendo bastante útil 

nas políticas de 

crédito e cobrança. 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑒𝑟
𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑖𝑠

360

 

 

Quanto menor, 

melhor. 

Prazo Médio 

de 

Pagamento 

(PMP) 

É a idade média das 

contas a pagar. 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟

360

 

 

Quanto maior, 

melhor. 

Prazo Médio 

de Estoques 

(PME) 

É a idade média dos 

estoques 

𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜

360

 

 

Quanto menor, 

melhor 

Quadro4 – Índices de Atividade 

Fonte: Gitman (2010). 

 Dentro da dinâmica operacional da empresa, vale definir os conceitos de ciclos 

econômico, operacional e de caixa. 
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Nome Definição Fórmula Análise 

Ciclo 

Econômico 

(CE) 

Mede o intervalo de 

tempo desde a 

compra da matéria 

prima até a sua 

venda. 

𝐶𝐸 = 𝑃𝑀𝐸 
Quanto menor, 

melhor. 

Ciclo 

Operacional 

(CO) 

Mede o intervalo de 

tempo desde a 

compra da matéria 

prima até o 

recebimento do 

dinheiro da sua 

venda. 

𝐶𝑂 = 𝐶𝐸 + 𝑃𝑀𝑅 

 

Quanto menor, 

melhor. 

Ciclo de 

Caixa (CC) 

Mede o intervalo de 

tempo com que a 

empresa financia as 

suas operações, 

sem a participação 

de fornecedores. 

𝐶𝐶 = 𝐶𝑂 − 𝑃𝑀𝑃 

 

Quanto menor, 

melhor. 

Quadro 5 – Conceitos de ciclos 

Fonte: Gitman (2010). 

 Uma empresa que gerencia as suas contas de forma equivocada, tende a 

contrair dívidas junto a terceiros. Essa parcela de endividamento é calculada a partir 

dos índices de endividamento. 

 
2.4.3. Índices de Endividamento (Alavancagem) 

 
 O índice de endividamento indica o volume de dinheiro de terceiros utilizado 

para gerar lucro. Em geral, quanto mais capital de terceiros é usado por uma empresa 

em relação aos seus ativos, maior é a sua alavancagem financeira e, 

consequentemente, maiores riscos e retornos são esperados. Para analistas, dívidas 

de longo prazo são mais preocupantes, visto que requerem uma série de pagamentos 

por muitos anos. Segundo Damodaran (2012), dívidas geram obrigações jurídicas e o 
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seu não pagamento pode resultar em sanções por parte dos credores e até a 

liquidação da empresa. 

Nome Definição Fórmula Análise 

Índice de 

Endividamento 

Geral 

Mede a 

proporção dos 

ativos totais 

financiados 

pelos credores 

da empresa. 

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Quanto menor, 

melhor. 

Multiplicador 

de 

Alavancagem 

Financeira 

(MAF) 

Mede o grau de 

cobertura dos 

ativos em 

relação aos 

recursos 

aportados pelos 

acionistas. 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 

 

Quanto maior, 

maior o uso de 

capital de 

terceiros. 

Índice de 

Cobertura de 

Juros (ICJ) 

Mede a 

capacidade de 

atender ao 

pagamento de 

juros. 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠
 

 

Quanto maior, 

melhor. 

Quadro 6 – Índices de Endividamento (Alavancagem) 

Fonte: Gitman (2010). 

 A ação de uma empresa que possui um alto grau de endividamento tende a 

apresentar uma oscilação do seu preço mais forte do que uma empresa de pouca 

participação de terceiros. A correlação do seu preço de mercado com as suas métricas 

financeiras é dada pelos índices de mercado.   

 
2.4.4. Índices de Mercado 

 
 Segundo Gitman (2010, pág. 56): 

Índices de valor de mercado relacionam o valor de mercado da empresa, 
medido pelo preço corrente da ação, a valores extraídos das demonstrações 
financeiras da companhia. 
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Nome Definição Fórmula Análise 

Índice 

Preço/Lucro 

(P/L) 

Representa o quanto 

o investidor está 

disposto a pagar por 

unidade monetária de 

lucro da empresa. 

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑎 𝐴çã𝑜

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟𝐴çã𝑜
 

 

Quanto maior, 

melhor. Só é útil 

quando comparado 

com o P/L do setor 

ou com o P/L de 

uma empresa com 

características 

semelhantes. 

Índice 

Preço/Valor 

Patrimonial 

(P/V) 

Relaciona o preço de 

mercado das ações 

com o valor 

patrimonial da 

companhia. 

V =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴çõ𝑒𝑠
 

 

 

P/V =
𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑎𝐴çã𝑜

Valor Patrimonial por Ação
 

 

 

Quanto maior, 

melhor.  

Quadro 7 – Índices de Valor de Mercado 

Fonte: Gitman (2010). 

 Os índices de mercado junto com os indicadores de rentabilidade são os 

múltiplos mais levados em consideração pelos analistas do mercado financeiro. 

 
2.4.5. Índices de Rentabilidade 

 
 Segundo Gitman (2010), existem diversas maneiras para avaliar os lucros da 

empresa em relação ao seu nível de vendas, ativos e de volume de capital investido 

pelos proprietários. 
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Nome Definição Fórmula Análise 

Margem 

Líquida 

Representa a proporção 

de receita operacional 

líquida restante após a 

dedução de todos os 

custos e despesas. 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎
 

 

Quanto 

maior, 

melhor. 

Lucro por 

Ação (LPA) 

Representa o valor do 

lucro líquido obtido para 

cada ação. 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴çõ𝑒𝑠
 

 

Quanto 

maior, 

melhor 

Dividendos 

por Ação 

(DPA) 

Representa o valor do 

dividendo distribuído 

para cada ação. 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴çõ𝑒𝑠
 

Quanto 

maior, 

melhor. 

Retorno do 

Ativo Total 

(ROA) 

Mede a eficácia da 

empresa com os ativos 

disponíveis. 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Quanto 

mais alto 

for, 

melhor. 

Retorno do 

Capital 

Próprio 

(ROE) 

Mede o retorno obtido 

no investimento do 

capital dos acionistas. 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 

 

Quanto 

mais alto, 

melhor. 

Retorno 

sobre o 

Investimento 

(ROI) 

Mede o retorno de um 

investimento relativo ao 

seu custo. 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

 

Quanto 

maior, 

melhor. 

Retorno 

sobre Capital 

Investido 

(ROIC) 

Mede a eficiência da 

companhia em alocar o 

seu capital. 

𝐸𝐵𝐼𝑇 (1 − Alíquota de Imposto)

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 + 𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎
 

Quanto 

maior, 

melhor. 

Quadro 8 – Índices de Rentabilidade 

Fonte: Gitman (2010). 

 Vale ressaltar o que significa o número de ações de uma companhia. Apesar 

do preço de mercado ser determinado pela divisão do valor da companhia pelo seu 

número de ações totais, apenas as ações que não pertencem aos acionistas com mais 

de 5% do capital total da empresa, aos controladores ou mantidas em tesouraria são 

negociadas na bolsa. Essa parcela é chamada de “free-float”. 
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 Os indicadores de rentabilidade são de grande importância quando a situação 

financeira da empresa é analisada pelo sistema Du Pont.  

 
2.5. Sistema Du Pont 

 
 Segundo Gitman (2010, pág. 60), 

O sistema Du Pont de análise é utilizado para dissecar as demonstrações 
financeiras da empresa e avaliar a sua situação financeira. Ele funde a 
demonstração de resultado e o balanço patrimonial em duas medidas 
sintéticas de rentabilidade: retorno do ativo total (ROA) e retorno do capital 
próprio (ROE). 

 Sua equação é a seguinte: 

 
𝑅𝑂𝐸 = ROA ×

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 

(11) 

 Dessa forma, como o ROA pode ser decomposto de maneira alternativa entre 

margem líquida e giro do ativo total, uma empresa que utiliza o sistema Du Pont, 

consegue decompor o seu retorno sobre capital próprio (ROE) em rentabilidade das 

vendas, eficiência na utilização dos ativos e uso do capital de terceiros. 

 
2.6. Valor do Dinheiro no Tempo 

 
 O valor do dinheiro no tempo se refere ao fato de que uma mesma quantia de 

dinheiro valeria mais hoje do que quando recebido no futuro, como se o valor do 

dinheiro andasse no tempo. O aumento do montante inicial a partir do recebimento de 

juros oriundos de aplicações financeiras, a perda do poder de compra resultante da 

inflação no período e a taxa de retorno cobrada em um empréstimo pela incerteza do 

recebimento futuro são alguns exemplos de como o valor do dinheiro anda no tempo. 

 
2.7. Custo de Oportunidade 

 
 É um custo que não envolve desembolso monetário e é relativo ao custo de 

algo em termos de uma oportunidade renunciada. De forma mais simples, é o valor 

que se poderia ganhar caso outro investimento fosse escolhido. 
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2.8. Desconto a Valor Presente 

 
 Após a explicação de valor do dinheiro no tempo e de custo oportunidade, pode-

se introduzir um conceito de grande importância para a valoração de uma empresa: 

desconto a valor presente. 

 Quando se diz que se está trazendo um fluxo futuro a valor presente, nada mais 

é do que calcular quanto esse fluxo futuro valeria hoje. 

 É determinado pela seguinte fórmula: 

 
𝑉𝑃 =  ∑

𝑉𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

 
(12) 

 Onde,    

 VP = Valor Presente 

 VF = Valor Futuro 

 i = Taxa de Desconto  

 
2.9. Cálculo de uma Perpetuidade 

 
 Como não uma empresa não tem prazo de validade e o seu valor justo seria 

determinado pelo somatório dos seus fluxos de caixa ou dividendos futuros, precisa-

se calcular o seu valor terminal ou perpetuidade. 

 Sua equação é a seguinte1: 

 
𝑃0 =  

𝐷1

𝑘 − 𝑔
 

(13) 

Onde, 

𝑃0 = Valor Terminal hoje  

𝐷1 = Dividendo esperado no período seguinte 

k = taxa de desconto 

                                                           
1

𝑃0 =  ∑
𝐷𝑡

(1+𝑘)𝑡
∞
𝑡=1  

𝐷𝑡 =  (1 + 𝑔)𝑡  ×  𝐷0 =  (1 + 𝑔)𝑡−1  ×  𝐷1 

𝑃0 =  ∑
(1 + 𝑔)𝑡−1  ×  𝐷1

(1 + 𝑘)𝑡

∞

𝑡=1

=  
𝐷1

(1 + 𝑘)
 × ∑

(1 + 𝑔)𝑡−1

(1 + 𝑘)𝑡−1

∞

𝑡=1

 

Como o somatório de uma Progressão Geométrica Infinita é dado por ∑ 𝑞𝑖∞
𝑖=0 =

1

(1−𝑞)
 

𝑃0 =  
𝐷1

1 + 𝑘
 × 

1

1 −  
1+𝑔

1+𝑘

=  
𝐷1

1 + 𝑘
 × 

1
1+𝑘−1−𝑔

1+𝑘

 

𝑃0 =  
𝐷1

𝑘 − 𝑔
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g = taxa de crescimento constante dos dividendos 

 Vale ressaltar que a determinação da taxa de crescimento (g) é de extrema 

importância e pode alterar consideravelmente o valor da perpetuidade, inclusive 

levando-a ao infinito quanto mais próximo for da taxa de retorno exigida. Além disso, 

g não pode ser maior do que r, caso contrário valor da perpetuidade seria negativo. 

 
2.10. Estrutura de Capital da Empresa 

 
 Dentro de uma empresa é possível separar os beneficiários entre acionistas e 

credores. São definidos como sendo acionistas aqueles que detêm uma participação 

acionária da empresa, possuindo direito a voto correspondente a sua quantidade de 

ações ordinárias e remunerados através de dividendos. Já os credores são todos 

aqueles que prestam financiamento para a empresa. 

 No que tange a figura do acionista, é importante ressaltar a diferença entre 

ações preferenciais (PN) e ordinárias (ON). As primeiras são aquelas que não 

possuem direito a voto na assembleia geral dos acionistas, garantindo apenas 

preferência no recebimento de dividendos e em caso de falência da companhia. Em 

mercados mais desenvolvidos, como o norte americano, esse tipo de ação não existe. 

Já as ações ordinárias, são aquelas que garantem direito a voto aos seus detentores 

e participação na distribuição dos dividendos. Por garantirem direito a voto, são mais 

caras do que as preferenciais pelo chamado prêmio de controle. De acordo com as 

regras estabelecidas pelo Novo Mercado da BMF&Bovespa, o capital social da 

empresa somente pode ser composto por ações ordinárias. 

 Segundo a BMF&Bovespa (2000), o Novo Mercado é um conjunto de empresas 

que adotam, voluntariamente, práticas de governança corporativa adicionais às que 

são exigidas pela legislação brasileira. A listagem nesse segmento implica a adoção 

de regras societárias que ampliam o direito dos acionistas, além de uma política de 

divulgação de informações mais transparente e abrangente. Apenas ações ordinárias 

são permitidas. 

 A junção do capital de terceiros com o dos acionistas resulta na estrutura de 

capital de uma empresa e o seu custo médio de capital pode ser calculado a partir de 

uma média ponderada entre os dois tipos distintos de capital. 

 



38 

 

2.11. Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) 

 
 Conforme o conceito de custo oportunidade, todo investimento possui uma taxa 

mínima de atratividade. No caso de uma empresa, esta pode ser definida como sendo 

o seu custo médio ponderado de capital (CMPC) ou WACC (Weighted Average Cost 

of Capital). 

 De acordo com Damodaran (2012, pág. 211), o WACC é “a média ponderada 

dos custos dos diversos componentes de financiamento, incluindo dívida, patrimônio 

líquido e títulos híbridos, utilizados por uma empresa para financiar suas necessidades 

financeiras” 

 Haja vista que nem todos os investidores e os credores requerem uma mesma 

taxa de remuneração sobre o capital que investiram, o WACC nada mais é do que a 

multiplicação do custo de capital de cada tipo específico de capital por sua proporção 

na estrutura de capital da empresa. Dessa forma, o WACC depende tanto de fatores 

exógenos, como a taxa de juros no país, como de fatores endógenos a firma. 

 Seu cálculo é determinado a partir da equação seguinte: 

 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑑  ×  (1 − 𝑇) ×

𝐷

𝐷 + 𝐸
+  𝐾𝑒 ×

𝐸

𝐷 + 𝐸
 

(14) 

 Onde,  

𝐾𝑑= Custo médio da dívida  

𝐾𝑒= Custo médio do acionista 

T = Alíquota do imposto de renda 

D = Dívida total da empresa 

E = Patrimônio Líquido da empresa 

 Em relação à equação acima, é possível dividi-la em dois tipos de custos de 

capital: o de terceiros e o de capital próprio. O custo de capital de terceiros (𝐾𝑑) é o 

custo médio da sua dívida e pode ser afetado pelo nível de taxa de juros no país e 

pelo risco de inadimplência da companhia. Como os juros da dívida são dedutíveis de 

imposto de renda e reduzem consequentemente o custo da dívida, o 𝐾𝑑 efetivo é 

resultante do 𝐾𝑑 abatido da alíquota do imposto de renda.Já o custo de capital próprio 

(𝐾𝑒) é a taxa de retorno exigida pelo acionista, incluindo inclusive a compensação pelo 

risco de mercado do investimento. Este pode ser determinado pelo Modelo de 

Precificação de Ativos Financeiros (MPAF) ou CAPM (Capital Asset Pricing Model). 
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2.12. Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM) 

 
 Antes de introduzir o CAPM, vale à pena explicar os dois tipos básicos de riscos 

existentes e como podem ser calculados e reduzidos.  

 Na visão financeira, risco é considerado como sendo todo retorno que é 

diferente do retorno esperado de um determinado investimento, podendo ser 

considerado tanto positivo (retorno acima do esperado) quanto negativo (retorno 

abaixo do esperado). 

 Embora existam diversos motivos pelos quais os retornos divergem dos 

retornos esperados, é possível classificar as principais razões entre dois tipos: 

problemas internos da empresa ou setor específico e problemas que afetam o 

mercado como um todo.  

 Em relação ao primeiro, haja vista que o número de empresas afetadas é baixo, 

é natural assumir que dentro de uma carteira diversificada de investimentos, esse tipo 

de risco será reduzido. Dessa forma, pode-se defini-lo como risco diversificável (ou 

não sistemático). Seu cálculo pode ser determinado pela variação do risco total da 

carteira no momento em que o ativo é adicionado. Alguns exemplos são greves, ações 

judiciais, decisões de agências reguladoras, etc. 

 Já um problema que afeta o mercado como um todo é chamado de risco 

sistemático e não pode ser eliminado por meio da diversificação da carteira. Alguns 

exemplos são guerras, inflação, declarações políticas, etc. Existem algumas maneiras 

de calculá-lo, porém o modelo CAPM merece destaque. 

 O modelo foi desenvolvido por Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966) 

e permite a ligação do risco não diversificável ao retorno para todos os ativos. Na visão 

dos autores, a taxa de retorno esperada por um investidor é composta por uma parcela 

que se refere ao retorno por deixar de investir em um ativo livre de risco e outra parcela 

referente ao risco de mercado que o ativo se encontra. 

 Sua equação básica é a seguinte:2 

 𝐸(𝑅𝑝) = 𝑅𝑓 + 𝛽 × (𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓) (15) 

 Onde: 

𝐸(𝑅𝑝) = Taxa de retorno do ativo 

                                                           
2 Demonstração: (1) 𝑟𝑝 = ∑ [𝑥𝑟𝑚

𝑆
𝑠=1 + (1 − 𝑥)𝑟𝑓]𝜋𝑠; (2) 𝑟𝑝 = ∑ [𝑥𝑟𝑚]𝜋𝑠

𝑆
𝑠=1 + ∑ [(1 − 𝑥)𝑆

𝑠=1 𝑟𝑓]𝜋𝑠;  

(3) 𝑟𝑝 = 𝑥 ∑ [𝑟𝑚𝜋𝑠]𝑆
𝑠=1 +  (1 − 𝑥)𝑟𝑓 ∑ 𝜋𝑠

𝑆
𝑠=1 ; (4) 𝐸(𝑟𝑝) = 𝑥𝐸(𝑟𝑎) + (1 − 𝑥)𝐸(𝑟𝑓);  

(5) 𝐸(𝑟𝑝) = 𝐸(𝑟𝑓) + 𝑥[𝐸(𝑟𝑚) − 𝐸(𝑟𝑓)]; 
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𝑅𝑓 = Taxa de retorno de um ativo considerado livre de risco 

𝐸(𝑅𝑚) = Taxa de retorno de uma carteira de mercado 

β = Medida do Risco Não-Diversificado 

(𝐸(𝑅𝑚) –𝑅𝑓) = Prêmio de risco de mercado 

 Dentro da fórmula, o coeficiente β merece um estudo mais aprofundado. Ele é 

uma medida relativa ao risco não diversificável, ou seja, é um indicador que mede a 

sensibilidade de um ativo com relação ao comportamento de uma carteira de ativos 

que represente o mercado. Pode-se calculá-lo de duas formas, uma direta e outra 

indireta. 

 Em relação à primeira, é preciso obter as séries históricas tanto da ação quanto 

da sua carteira de mercado e calcular os seus respectivos retornos. 

 
𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑡 = ln (

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑡

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑡 − 1
) 

(16) 

 
𝛽 =

𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑝, 𝑅𝑚)

𝜎2(𝑅𝑚)
 

(17) 

 Onde: 

𝑅𝑝= Retorno da ação 

𝑅𝑚= Retorno da carteira de mercado 

 Já de forma indireta, utiliza-se oβ de outras empresas comparáveis dentro do 

mesmo setor (βcomparaveis) para calcular o β do setor(βsetor) que servirá de base para 

o cálculo doβ da empresa (βempresa). Como as empresas contraem dividas (D), é 

necessário primeiro calcular o βdesalavancado das empresas e do setor para depois 

calcular o βalavancado da empresa em questão. 

βcomparavel =  
βalavancado

(1 +  
𝐷

𝐸
)

 

βsetor = ∑ βcomparaveis 

βempresa = βsetor  × (1 +
D

E
) 

 Como o coeficiente β mede a sensibilidade de um ativo perante a sua carteira 

de mercado, caso ele seja maior do que 1 (um), o ativo é considerado mais arriscado 

do que a sua carteira de mercado e para cada 1% de variação no retorno da carteira, 

ele variará mais de 1%. Já caso ele seja menor do que 1 (um), o ativo retornará menos 

do que 1% e será considerado menos arriscado do que a sua carteira de mercado. 

Ativos com β igual a 1 (um), retornam a mesma coisa do que a sua carteira. 
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2.13. Avaliação de Empresas ou “VALUATION” 

 
 Valuation nada mais é do que o processo de estimar quanto uma empresa 

realmente vale, determinando o seu valor justo, que não necessariamente é igual ao 

seu preço de mercado. Enquanto o preço de mercado pode ser determinado pela 

cotação do papel na bolsa de valores, o preço justo se refere ao seu valor intrínseco, 

a sua capacidade de gerar riqueza. 

 Como a avaliação depende de uma série de decisões subjetivas, o preço 

encontrado por cada pessoa pode ser bastante diferente. O importante é como disse 

Benjamin Graham (1973), “nunca pagar um preço elevado demais, independente do 

quanto um investimento possa ser atraente”. Muitas vezes, um investidor por já 

possuir alguma posição acionária na empresa em estudo, acaba por não olhar 

corretamente os pontos negativos e sobrevaloriza o preço do negócio. 

 Segundo Damodaran (2012), todos os ativos, tanto financeiros quanto reais, 

têm um preço e a chave para um correto investimento é não somente saber o seu 

valor, mas sim entender as suas fontes de valor.  

 Em termos gerais, existem três tipos de abordagens para se chegar ao valor de 

uma empresa: 

a) Avaliação por fluxo de caixa descontado: Relaciona o valor do ativo ao 

somatório dos fluxos de caixa futuros trazidos a valor presente pelo custo 

oportunidade de se investir na companhia. 

b) Avaliação relativa: Estima o valor de um ativo baseando-se em outros ativos 

dentro do mesmo setor e que tenham alguma variável em comum, como 

receita, fluxos de caixa. 

c) Avaliação de direitos contingentes: Utiliza modelos de precificação de opções 

para mensurar o valor de ativos que tenham características de opções. 

 Atualmente, o modelo mais utilizado pelos analistas do mercado financeiro é o 

de avaliação por fluxo de caixa descontado. 

 
2.13.1. Fluxo de Caixa Descontado 

 
 O modelo de fluxo de caixa descontado é um método de avaliação de 

empresas, onde o valor justo da companhia é definido como sendo a somatória dos 

fluxos de caixa futuros trazidos a valor presente pelo WACC da empresa. Pode-se 
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separar o fluxo de caixa descontado sob duas vertentes distintas: a da firma e dos 

acionistas. 

 O fluxo de caixa livre para a firma (FCLF) ou free cash flow to the firm (FCFF) 

é o fluxo de caixa disponível para todos os investidores, tanto para os credores quanto 

para os acionistas. Como é o caixa disponível também para os credores, os juros 

pagos pelos financiamentos já descontados da alíquota de imposto de renda devem 

ser recolocados. 

 Partindo do lucro líquido, deve-se adicionar o valor da depreciação (despesas 

sem desembolso de caixa), os juros pagos já descontados de imposto de renda e 

subtrair os investimentos de curto (capital de giro) e longo prazo (capex). 

 Sua expressão básica: 

 𝐹𝐶𝐹𝐹 =  𝐿𝐿 + 𝐷𝑒𝑝 + [𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠 × (1 − 𝑇)] − 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥 −  ∆𝐾𝐺 (18) 

 Onde, 

LL = Lucro Líquido 

Dep = Depreciação 

T = Alíquota do Imposto de Renda 

KG = Capital de Giro 

 Já o fluxo de caixa livre para os acionistas (FCLA) ou free cash flow to equity 

(FCFE) é o fluxo de caixa disponível para os acionistas após a companhia pagar todas 

as suas despesas operacionais, financeiras e tributárias e abater os seus 

investimentos de curto e longo prazo. Caso ocorra variação da dívida da empresa, 

esta deve ser levada em conta no cálculo do FCFE, haja vista que aumentará ou 

diminuirá o caixa do período disponível para o acionista. 

 Portanto, partindo do lucro líquido da companhia, é preciso adicionar o valor da 

depreciação, subtrair os seus investimentos de curto e longo prazo e adicionar e/ou 

subtrair a variação da sua dívida bruta. É importante explicar que a emissão de uma 

nova dívida é considerada positiva, enquanto o pagamento de uma dívida antiga é 

negativo. 

 Sua expressão básica é a seguinte: 

 𝐹𝐶𝐹𝐸 =  𝐿𝐿 + 𝐷𝑒𝑝 − 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥 −  ∆𝐾𝐺 + ∆𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎 (19) 

Onde, 

LL = Lucro Líquido 

Dep = Depreciação 
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T = Alíquota do Imposto de Renda 

KG = Capital de Giro 

 Como o FCFE considera que o fluxo de caixa disponível é impactado pelos 

juros pagos aos credores e pelo crescimento ou redução da dívida bruta da 

companhia, pode-se utilizar a expressão abaixo para determinar o FCFE via o FCFF 

e vice-versa. 

 𝐹𝐶𝐹𝐸 =  𝐹𝐶𝐹𝐹 − [𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠 × (1 − 𝑇)] + ∆𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎 (20) 

 Como o FCFE representa o dinheiro que efetivamente sobrou em caixa, é ele 

quem deve servir de base para saber se uma companhia foi generosa, justa ou injusta 

com os seus acionistas. Caso fosse utilizado o lucro líquido, poder-se-ia ter a 

impressão de que estava sobrando mais caixa do que efetivamente estava e 

consequentemente concluir que o montante de dividendos distribuídos foi 

insatisfatório. 

 Dessa forma, dependendo do valor da razão
(𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠+𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐴çõ𝑒𝑠)

𝐹𝐶𝐹𝐸
, poder-

se-ia concluir que: 

a) Menor do que 1: A empresa está distribuindo abaixo do que pode e está 

utilizando o restante para incrementar o seu caixa ou investir em outros ativos 

de mercado. 

b) Maior do que 1: A empresa está distribuindo acima da sua capacidade e está 

utilizando o caixa existente ou emitindo novas dívidas (ações ou debêntures). 

c) Igual a 1: A empresa está distribuindo tudo o que pode. 

 Assim como o modelo de fluxo de caixa descontado, outro modelo bastante 

utilizado pelos analistas do mercado financeiro é o modelo de desconto de dividendos. 

 
2.13.2. Modelo de Desconto dos Dividendos (DDM) 

 
 Segundo Damodaran (Avaliação de Empresas, 2012): 

Quando investidores compram ações, geralmente esperam obter dois tipos 
de fluxos de caixa: os dividendos durante o período em que conservam as 
ações e um preço esperado ao final desse período. Como esse preço 
esperado é determinado pelos dividendos futuros, o valor de uma ação é o 
valor presente dos dividendos até o infinito. 

 A sua metodologia de cálculo nada mais é do que o somatório dos seus 

dividendos futuros trazidos a valor presente por uma taxa de desconto apropriada ao 

nível de risco dos seus fluxos de caixa descontados. 

 Sua equação básica é definida a seguir: 
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𝑃0 =  ∑
𝐷𝑡

(1 + 𝐾𝑒)𝑡

𝑡=∞

𝑡=1

 
(21) 

 Onde: 

 𝑃0    =  Preço da ação no período 𝑡0 

 𝐷𝑡  =  Dividendos no período t 

 𝐾𝑒   =  Taxa retorno do acionista 

 Dentro do modelo, existem dois parâmetros a serem determinados: os 

dividendos esperados e a taxa exigida de retorno sobre as ações. 

 Em relação aos dividendos, se faz suposições acerca de receitas e custos 

futuros e percentuais de distribuição de dividendos sobre o lucro líquido (payout), 

podendo variar consideravelmente de analista para analista. Já em relação à taxa de 

retorno, esta pode ser determinada como o custo de capital do acionista e pode ser 

calculada pelo modelo CAPM conforme explicado na seção anterior. 

 Como as projeções de dividendos não podem ser definidas até a infinidade, 

diferentes versões do modelo de desconto de dividendos foram criadas, tais como o 

modelo de Gordon, o modelo H e os modelos de desconto de dividendos em dois e 

três estágios.  

 
2.13.2.1. Modelo de Gordon 

 
 Segundo o mesmo autor, o modelo de Gordon foi desenvolvido para avaliar 

uma ação de uma empresa em crescimento estável, cujos dividendos pagos crescem 

ao longo do tempo a uma taxa constante. Portanto, tanto a taxa de crescimento dos 

dividendos quanto a razão dos dividendos com relação ao lucro líquido (payout) são 

constantes ao longo do tempo. 

 O modelo relaciona o preço da ação da companhia aos dividendos esperados 

no próximo período, a taxa de retorno exigida pelos acionistas e a taxa de crescimento 

dos dividendos. 

 Como a empresa já se encontra na sua fase estável, a sua fórmula básica é 

igual ao cálculo de uma perpetuidade: 

𝑃
0 = 

𝐷1
𝐾𝑒−𝑔

 (22) 

 Onde, 

𝑃0= Valor da perpetuidade no presente momento 
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𝐷1= Dividendo esperado no período seguinte 

𝐾𝑒= taxa de retorno do acionista 

g= taxa de crescimento na fase estável 

 Embora seja um modelo simples de valoração de empresas, ele apresenta 

limitações. Por se tratar de uma taxa de crescimento que durará até o infinito, esta 

não pode ser maior do que as projeções de crescimento da economia do país em que 

a empresa esteja inserida e precisa crescer na mesma taxa de crescimento dos seus 

lucros líquidos. Uma empresa com projeções de crescimento de dividendos abaixo ou 

acima das taxas de crescimento dos seus lucros distribuirá praticamente nada ou 

muito mais do que o lucro líquido no infinito respectivamente. 

 No que tange ao payout, este deve ser um percentual do lucro líquido que 

permita a companhia gerenciar o seu caixa a longo prazo. Sua fórmula é a seguinte: 

𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 =
𝑔

𝑅𝑂𝐸
 (23) 

 
2.13.2.2. Modelo de desconto de dividendos em dois estágios 

 
 No modelo de desconto de dividendos de dois estágios, existe, durante um 

determinando número de anos, uma fase de crescimento aonde os dividendos 

crescem a uma taxa extraordinária e outra onde a taxa de crescimento é constante e 

esperada para durar até o infinito. O payout acompanha, de forma inversa, a taxa de 

crescimento, saindo de uma razão baixa e constante para uma razão alta e constante 

que perdura até o infinito. 

 Sua equação básica é a seguinte: 

∑
Dt

(1 + 𝐾𝑒)t

t=n

t=1

+
Pn

(1 + 𝐾𝑒)n
 , aonde Pn =  

Dn+1

𝐾𝑒 − gn
 

(24) 

 Onde,  

Dt = Dividendos no período t 

Dn = Primeiro dividendo no período de estabilidade     

Dn+1 = Próximo dividendo no período de estabilidade 

Pn = Preço Terminal 

Ke= taxa de retorno do acionista 

gn = taxa de crescimento no período estável 
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 Assim com o modelo de Gordon, o modelo de dois estágios também apresenta 

algumas limitações, tais como a definição do primeiro período de crescimento 

extraordinário da companhia e a determinação da taxa de crescimento constante (g) 

até o infinito. Caso essas definições não sejam feitas de maneira correta, o valor da 

empresa ficará equivocado.   

 
2.13.2.3. Modelo H 

 
 O modelo foi desenvolvido por Fuller e Hsia (1984) e também consiste de dois 

estágios de crescimento diferentes. Porém, a sua taxa de crescimento de dividendos 

não é constante durante a sua primeira fase de crescimento. Ela decai de forma linear 

ao longo do tempo até alcançar a taxa de crescimento constante do segundo estágio. 

Além disso, o modelo assume que a razão entre o valor dos dividendos pagos e do 

lucro líquido se mantém constante ao longo do tempo. 

 Embora evite problemas de uma forte queda na taxa de crescimento dos 

dividendos, é um modelo limitado visto que o percentual de dividendos distribuídos 

será sempre constante ao longo da vida da empresa. Dessa maneira, empresas que 

distribuem poucos dividendos agora, terão o seu valor mensurado de forma errada. 

 Sua expressão básica é a seguinte: 

𝑃0 =  
𝐷0  × (1 + 𝑔𝑛)

(𝐾𝑒 −  𝑔𝑛)
+

𝐷0  × 𝐻 × (𝑔𝑎 −  𝑔𝑛)

(𝐾𝑒 −  𝑔𝑛)
 

(25) 

 Onde, 

D0 = Dividendo no momento t0 

Dn = Dividendo no período de estabilidade  

𝐻= Metade do período de crescimento extraordinário 

𝐾𝑒= taxa de retorno do acionista 

ga = taxa de crescimento inicial 

gn = taxa de crescimento período estável 

 
2.13.2.4. Modelo de três estágios 

 
 O modelo de três estágios combina o modelo de dois estágios com o modelo 

H. Ele permite uma primeira fase de crescimento de dividendos alta, seguida de uma 

fase em que a taxa de crescimento decai ao longo do tempo e de uma fase de 
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crescimento estável. Dessa forma, o payout inicia baixo e constante e vai crescendo 

de forma linear até que alcance um valor alto e estável que durará até o infinito. 

 Como é o mais completo de todos os apresentados, requer um maior número 

de informações. 

 Sua expressão básica é a seguinte: 

 

𝑃0 =  ∑
𝐿𝐿0 × (1 + 𝑔𝑎)𝑡  ×  𝜋𝑎

(1 + 𝐾𝑒)𝑡

𝑡=𝑛1

𝑡=1

+  ∑
𝐷𝑡

(1 + 𝐾𝑒)𝑡

𝑡=𝑛2

𝑡=𝑛1+1

+  
𝐿𝐿𝑛2 × (1 + 𝑔𝑛) × 𝜋𝑛

(𝐾𝑒 − 𝑔𝑛) × (1 + 𝐾𝑒)𝑛
 

(26) 

 Onde, 

n1 = Período de crescimento extraodinário 

n2 = Período de crescimento estável 

LL0 = Lucro Líquido no período de crescimento extraordinário 

LLn2 = Lucro Líquido no período de crescimento estável 

ga = taxa de crescimento inicial 

gn = taxa de crescimento período estável 

𝐾𝑒= taxa de retorno do acionista 

𝜋𝑎 = payout durante fase de crescimento extraordinário 

𝜋𝑛 = payout durante fase de crescimento estável 

 Como dito na seção 1.1, visto que a Sabesp alternará entre 3 (três) estágios de 

crescimento até 2040, esse é o modelo que será utilizado para calcular o valor justo 

da companhia. 
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3. ESTUDO DE CASO 

 
 Como definido anteriormente, a problemática desse projeto de graduação 

consiste em analisar como a grave seca que ocorreu no estado de São Paulo impactou 

diretamente os indicadores financeiros da Sabesp. Portanto, de modo a tornar o 

estudo mais aprofundado, serão analisados não somente a companhia, mas também 

o setor de saneamento básico e a própria crise hídrica. 

 
3.1. Setor de Saneamento Básico 

 
 De acordo com a Lei Federal 11.445 de 2007, saneamento básico é definido 

como o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, 

manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. 

 É notório destacar os inter-relacionamentos entre o saneamento básico, a 

saúde pública, o meio ambiente e a qualidade de vida do indivíduo. No estudo 

intitulado de Determinantes do Desenvolvimento na Primeira Infância no Brasil (IPEA, 

2010), fica clara a relação entre a queda de 40% do indicador de mortalidade infantil 

e os avanços nos serviços de distribuição e tratamento de água e esgoto. 

 O setor já foi alvo de diversos estudos, inclusive sob a ótica de quem deveria 

prestar os serviços de saneamento básico para a população. Companhias estaduais 

e privadas concorrem para ver quem consegue oferecer o melhor serviço com a tarifa 

mais barata.  

 De acordo com Barbosa e Brusca (2015), as tarifas cobradas por companhias 

privadas são mais altas do que as praticadas por empresas públicas, visto que além 

de existir um maior interesse na geração de lucros e na recuperação dos 

investimentos feitos, há uma menor influência política na gestão interna da 

companhia. No entanto, de acordo com Estache e Trujillo (2003), na Argentina, o 

processo de privatização do setor de saneamento levou a um aumento da 

produtividade e consequentemente da redução dos preços das tarifas. 

 No Brasil, até a criação do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANASA), 

em 1969, os serviços de saneamento eram pautados pela completa descentralização 

política e, portanto, dependentes de iniciativas de governos estaduais e municipais. 

Porém, após a sua implementação, o setor ganhou notoriedade e recebeu volumosos 
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investimentos que permitiram expressivos avanços na cobertura dos serviços de 

abastecimento e esgotamento sanitário. 

 O setor por ser bastante fechado e de ofertas de serviços majoritariamente 

públicas (93% público x 7% privado), praticamente não evoluiu quando comparado 

aos outros setores onde a presença privada é maior e ainda apresenta indicadores de 

desempenho insatisfatórios, gestão inadequada devido à interferência política, 

reduzida cobertura às camadas de baixa renda e diversas disputas judiciais. 

 De acordo com o Instituto Trata Brasil (2013),82,5% da população tem acesso 

à água tratada (no Sudeste 91,7% e no Nordeste 54,5%), mas apenas 48,6% à coleta 

de esgoto e 39% ao esgoto tratado. Em relação ao índice de perda de água, tanto 

resultante de vazamentos quanto de ligações ilegais, o país alcança 37% (no Sudeste 

32,6% e no Norte 47,9%) e quando comparado com outros países emergentes e 

populosos, perde de China (22%), Rússia (23%) e México (24%). 

 Em2007, a partir da Lei 11.445 (Lei do Saneamento), finalmente foi criado um 

marco regulatório que reduziu consideravelmente o nível de incertezas geradas pela 

ausência de regras claras. Foi nesse momento em que diversas agências reguladoras 

foram criadas com as responsabilidades de garantir a qualidade dos serviços e decidir 

sobre a estrutura tarifária e os seus respectivos reajustes, tais como: a Agência 

Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP). 

 Sob a ótica do mercado de ações, por se tratar de um setor com serviços 

essenciais para a população e o custo dos seus serviços não ser tão relevante no 

orçamento familiar, a sua demanda praticamente não sofre oscilações, nem mesmo 

em períodos de crise econômica. Dessa forma, é considerado como um setor 

defensivo cujo crescimento está muito mais correlacionado com o crescimento 

populacional do que com o grau de atividade econômica do país. Dentre as suas 

principais empresas, podem-se citar SABESP, SANEPAR, CEDAE e COPASA. 

 
3.2. Crise Hídrica em São Paulo 

 
 O Estado de São Paulo é dividido em 645 municípios e, apesar de possuir uma 

população de mais de 44 milhões de habitantes (cerca de 22% da população 

brasileira), dispõe de apenas 1,6% da água superficial disponível no país, o 

equivalente a 2.209 m³ de água por habitante-ano. Para base de comparação, de 
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acordo com a ONU, regiões com menos de 2.500 m³ são consideradas pobres em 

recursos hídricos. 

 Dentre as suas regiões metropolitanas mais importantes, a RMSP ocupa uma 

área de mais de 8 (oito) mil km2e possui uma população de quase 20 milhões de 

habitantes, sendo comparável a outros imensos aglomerados humanos como Tóquio, 

Nova Iorque e Cidade do México. Em relação a sua capacidade hídrica, a RMSP é 

abastecida pelo Sistema Integrado Metropolitano (SIM), composto pelos seguintes 

Sistemas: Alto e Baixo Cotia, Alto Tiete, Guarapiranga, Rio Claro, Rio Grande, 

Ribeirão da Estiva, Embú-Guaçu e Cantareira.  

Gráfico 3 – Reservatórios da RMSP 

 
Fonte: Sabesp (2015). 

 Desde o início das medições pluviométricas, em 1930, até o final de 2013, a 

RMSP sofreu com severos períodos de estiagem, com destaque para o biênio 1953-

1954. Porém, durante o biênio 2014-2015, a seca que assolou a RMSP superou até 

mesmo o período que servia como modelo no Plano Diretor de Recursos Hídricos do 

Estado (2013) para projetar situações de emergência, e levou os reservatórios da 

região, principalmente o Sistema Cantareira, a níveis bastante preocupantes.  
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 O Sistema Cantareira, apesar de ser o mais importante de todos os 

reservatórios que compõem o SIM, foi o mais afetado e teve o seu volume total 

reduzido a menos de 10% da sua capacidade. É importante ressaltar que foi a primeira 

vez na história em que a reserva técnica do Sistema Cantareira foi utilizada. É definido 

como reserva técnica ou volume morto, todo o volume de água que fica abaixo das 

comportas das represas e que só pode ser retirado com a ajuda de bombas flutuantes. 

 

Figura 1 – Representação do volume morto do Sistema Cantareira 

Fonte: Uol (2014). 

 Em uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em 17/10/2014, 60% dos 

entrevistados afirmaram que ficaram sem água nos últimos 30 dias, sendo que 

aproximadamente 75% por mais de seis horas. Para os moradores de casas, o 

percentual de falta de água foi de 67% e para os habitantes que recebem até cinco 

salários mínimos, a falta de água foi de 65%. Já para aqueles que moram em 

apartamentos, o índice foi de 26% e para aqueles com renda superior a dez salários 

foi de 32%.  

 Existem distintas opiniões sobre a previsibilidade do problema e de quem seria 

a culpa, mas para 75% da população, o problema poderia ter sido evitado, sendo que 

66% culpam o governo estadual pelo problema. 
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 No artigo de Martirani e Peres (2016), as autoras abordam a crise hídrica desde 

o seu início, narrando os fatos ocorridos em ordem cronológica, e a relacionam com a 

falta de transparência sobre o que estava sendo feito para solucionar o problema por 

parte da SABESP e do Governo Estadual de São Paulo em pleno ano eleitoral de 

2014. 

 

Figura 2 – Pesquisa Datafolha sobre a crise hídrica paulista 

Fonte: Folha de São Paulo (2014). 

 
3.2.1. Fatos Geradores 

 
 Como mencionado anteriormente, dentre as causas pela crise hídrica, pode-se 

destacar a falta de chuvas, a manutenção da grande dependência ao Sistema 

Cantareira e a falta de transparência por parte do Governo Estadual em pleno ano 

eleitoral de 2014. 

 
3.2.1.1. Falta de Chuvas 

 
 Antes de explicar a falta de chuvas na RMSP, é importante ressaltar que o 

período chuvoso é compreendido entre outubro a março e o período mais seco entre 

abril a setembro. Durante o período chuvoso, quase 80% da chuva anual ocorre e 

qualquer tipo de seca mais severa, pode ocasionar um problema hídrico. 

 De acordo com o relatório do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres 

Naturais (CEMADEN, 2015), durante a estação chuvosa de 2013 a 2014 houve a 
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formação de uma zona de alta pressão atmosférica a 6.000 metros de altitude, que 

bloqueou a chegada das frentes da Amazônia, da Zona de Convergência do Atlântico 

Sul e das frentes frias do Pólo Sul, alterando a dinâmica da região Sudeste do Brasil, 

caracterizada pela ausência das chuvas de primavera e verão de 2013/2014.Durante 

esse período (outubro/13 a fevereiro/14), como choveu menos de 55% da média 

histórica na região do Cantareira (444 mm x 995 mm), o mês de janeiro de 2014 foi o 

mais seco desde o início da série histórica em 1962. Quando comparado com 1990 

(mapa mais à esquerda) e 2001 (mapa central), o mês de janeiro de 2014 apresenta 

um maior número de áreas secas de perfil extremo (áreas em vermelho). 

 

Figura 3 – Índice SPI para os três meses de janeiro mais secos da série 

histórica desde 1962, correspondentes aos anos de 1990 (esquerda), 2001 

(centro) e 2014 (direita) 

Fonte: CPTEC/ INPE. 

 Além disso, o mesmo documento aborda a questão da previsibilidade do 

sistema de bloqueio e conclui que o sistema meteorológico causador da falta de 

chuvas na maior parte do setor leste do país não podia ser previsto com antecedência 

de semanas ou meses, em função das limitações da previsão climática sazonal na 

Região Sudeste do Brasil. 

 As previsões existentes em outubro e novembro de 2013 não indicavam como 

cenário mais provável o de chuvas inferiores ao normal nessa região. Assim, o sistema 

de alta pressão só foi previsto a partir de modelos numéricos de previsão de tempo, 

poucos dias antes do seu estabelecimento. A probabilidade de ocorrer uma seca tão 

severa na região era de apenas 0,4% de acordo com os cálculos dos especialistas. 
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Gráfico 4 – Quantidade de chuvas medidas em m³na RMSP 

Fonte: Sabesp (2016) 

 Diante da baixa capacidade pluviométrica, todos os reservatórios, com 

destaque para o Sistema Cantareira, baixaram de nível e reduziram as suas 

capacidades de produção de água. 

Gráfico 5 – Produção de água na RMSP 

Fonte: Sabesp (2016). 
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Gráfico 6 – Volume total dos reservatórios na RMSP 

Fonte: Sabesp (2015). 

 Medidas de racionamento por parte da população poderiam ajudar a manter ou 

melhorar os níveis dos reservatórios, porém o governo estadual em pleno ano eleitoral 

preferiu não divulgar a verdadeira situação hídrica da região. 

 
3.2.1.2. Transparência 

 
 De acordo com a Lei Federal 12.527 (Lei de Acesso a Informação), fica 

assegurado o direito fundamental de acesso às informações de interesse público. 

Essa norma entrou em vigor em 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer 

pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de 

informações públicas dos órgãos e entidades. A Lei vale para os três Poderes da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e 

Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar 

publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos 

públicos por elas recebidos. 

 No entanto, quando se trata de questões envolvendo a SABESP e o Governo 

Estadual, essa lei não é respeitada, visto que tanto a companhia quanto o Estado 

deixaram de fornecer informações primordiais para o entendimento da população 

sobre a real situação do problema hídrico. 

 Por 2014 se tratar de ano eleitoral, o governador Geraldo Alckmin negou que 

faltasse água ou que havia risco de faltar água em São Paulo. De acordo com Pedroza 

(2015), a atitude do político foi enquadrada como negligente por não adotar uma 

política explícita de racionamento e deixar a população à mercê de uma improvável 

% Volume total dos reservatórios (com reserva técnica)
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volta das chuvas. No mesmo documentário também consta uma gravação vazada, 

onde a então presidente da Sabesp, Dilma Pena, reconhecia, a portas fechadas, que 

a Sabesp deveria estar mais na mídia, mas como ela tinha superiores, precisava 

seguir as orientações que foram dadas. 

 De acordo com a matéria do jornal El País, de 12/2/15, a Sabesp, após ter 

recebido pedido baseado na Lei de Acesso à Informação, originário de uma CPI 

municipal que investigava os contratos de empresas com a Prefeitura, não forneceu o 

nome de seus 523 maiores clientes e nem o valor cobrado a eles por cada m³ de água 

consumida. A empresa informou apenas o volume total consumido pelos beneficiários 

desse tipo de contrato, o que totalizava uma média de mais de 2,25 milhões de m³ por 

mês, cerca de 3,88% do total da água faturada pela Sabesp no município de São 

Paulo. 

 
3.2.1.3. Dependência do Cantareira 

 
 De acordo com Leite (2014), há dez anos, um morador da grande São Paulo 

gastava em média 150 litros de água por dia. Hoje o consumo é de 175 litros, 65 a 

mais do que o recomendado pela ONU. Mesmo assim, pouco foi acrescentado na 

capacidade de armazenamento de água da RMSP e o Sistema Cantareira continuou 

sobrecarregado nos últimos dez anos. 

 De acordo com a matéria da revista Veja de 24/7/14, já em 2004 constava no 

documento de renovação da outorga do Cantareira, entregue pelo Departamento de 

Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Estado à Sabesp, um alerta sobre a insuficiência 

do reservatório, sobretudo diante da sua excessiva dependência para o bom 

funcionamento do SIM. Um plano de estudos foi entregue dois anos depois ao DAEE 

pela empresa, mas como não atendia completamente a requisição, um novo estudo 

ficou a cargo do Estado.  

 Iniciado em 2008 e concluído em 2013, o Plano Diretor de Recursos Hídricos 

para a RMSP (2013) apontou a necessidade de investimentos entre 4 (quatro) bilhões 

e 10 (dez) bilhões de reais em novos reservatórios, meios de captação e transferência 

de água. 

 Dessa lista, dois projetos a curto prazo atrasaram e só ficarão prontos em 2018, 

caso do novo sistema produtor de águas São Lourenço que seria encarregado de 

trazer água do interior do Estado até a RMSP. 
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 Sobre a construção do Sistema São Lourenço, de acordo com uma reportagem 

do jornal a Folha de São Paulo, divulgado em 01/06/2014, a Sabesp tinha até mesmo 

documentos internos críticos a esse atraso. No documento intitulado de Plano 

Metropolitano de Água III (2014), os autores além de criticarem os atrasos nas obras 

do sistema em questão, também reclamavam da realização de somente metade das 

obras que fariam uma integração confiável entre os reservatórios da RMSP. 

 
3.3. Sistema Cantareira 

 
 O Sistema Cantareira foi implantado em 1973 e abastecia antes da crise hídrica 

aproximadamente 9 milhões de habitantes da RMSP. É composto pelas represas 

Jaguari/Jacareí, Cachoeira, Atibainha, Paiva Castro e Águas Claras. A capacidade de 

produção da sua estação de tratamento de água - ETA Guaraú - alcança 33 m³/s, 

atendendo cerca de 47% da demanda da RMSP e 65% da demanda do município de 

São Paulo. 

 Durante a crise hídrica, o Sistema Cantareira foi o reservatório que mais sofreu 

com a falta de chuvas que assolou a região e alcançou níveis baixíssimos da sua 

capacidade total de armazenamento de água, inclusive tendo que utilizar duas cotas 

da sua reserva técnica. Sua vazão afluente média foi drasticamente reduzida e chegou 

a 11,3 m³/s, muito abaixo da sua média histórica de 44,1 m³/s. 

 

Gráfico 7 – Vazão Média Afluente do Sistema Cantareira (m³/s) – 1930 a 2014 

Fonte: Sabesp (2015). 
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Tabela 2 – Vazões Médias Mensais afluentes do Sistema Cantareira (m³/s) 

Média Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média  

1930/2013 70,7 73,7 66,8 48,3 38,3 35,2 28,8 24,4 25,4 30,5 34,8 52,8 44,1 

1930/2015 69,4 72,5 65,9 47,9 37,9 34,9 28,5 24,2 25,2 30,2 34,5 52,3 43,8 

Mínima 11,5 10,5 18,9 17,2 10,1 10 6,4 8,2 9 5,2 8,8 16 11,3 

Ano de 

ocorrência 

da Mínima 

2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 

Fonte: Sabesp (2015). 

 A situação começou a ficar crítica para o Sistema a partir do início de 2014, 

devido à falta de chuvas no período chuvoso anterior. Nesse período, a capacidade 

do Sistema já era de apenas 26% e o comitê anti-crise, formado pela Agência Nacional 

de Águas (ANA) e pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), estimava 

que caso nada fosse feito, o Sistema Cantareira se esgotaria no meio do ano. 

 

Figura 4 – Sistema Cantareira em jun/13 (esquerda) e em abril/14 (direita) 

Fonte: R7 Notícias (2014) 

 Algumas medidas foram tentadas, como a utilização de outros reservatórios e 

criação de um programa de bonificação. Porém, como o nível do reservatório 

continuou decaindo, em maio de 2014, a SABESP recebeu autorização da ANA e do 

DAEE para utilizar a primeira reserva técnica do reservatório, cerca de 182,5 bilhões 

de litros ou 18,5% da sua capacidade útil. 

 O plano de ação da companhia era manter o uso do volume morto até que o 

próximo período chuvoso chegasse. Porém, mais uma vez as chuvas foram abaixo da 

média e a SABESP, em outubro de 2014, teve que utilizar a segunda reserva técnica 

do Sistema Cantareira, cerca de 105 bilhões de litros ou 10,7% de sua capacidade 
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útil. No mesmo mês, para evitar que fosse necessário o uso da terceira e da quarta 

reserva técnica, a SABESP pediu o afrouxamento dos limites mínimos para conseguir 

o benefício de bonificação.  

 A situação continuou crítica e em janeiro de 2015, a companhia pediu a 

ARSESP, a criação de uma tarifa de contingência para aqueles clientes que 

estivessem consumindo acima da sua média.  

 Somente a partir de março de 2015, devido às fortes chuvas que caíram na 

região e ao engajamento maciço da população no combate ao desperdício de água, 

é que o Sistema enfim alcançou níveis de armazenamento menos preocupantes (20% 

da sua capacidade) e conseguiu esperar pelo próximo período chuvoso. 

 

Gráfico 8 – Nível de água do Sistema Cantareira em 30 de abril (%) 

Fonte: Sabesp (2016) 

 
3.4. Medidas de Combate 

 
 De modo a suavizar os impactos causados pela falta de chuvas, a Sabesp 

adotou as seguintes medidas: 

a) Bonificação para os consumidores que reduzissem o consumo.  

b) Aplicação de uma tarifa de contingência para os consumidores que 

aumentassem o consumo. 

c) Utilização de bombas para retirar água abaixo do nível de captação (“reserva 

técnica”) do Sistema Cantareira. 
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d) Utilização de água de outros sistemas (Alto Tiete, Guarapiranga e Billings) para 

atender os consumidores do Sistema Cantareira. 

e) Campanhas publicitárias de conscientização do uso da água. 

f) Redução da pressão na rede de distribuição com o intuito de reduzir as perdas. 

 Especificamente sobre o Sistema Cantareira, as medidas adotadas que mais 

contribuíram para a redução da retirada de água foram a redução da pressão nas 

tubulações e a utilização de outros sistemas para abastecimento. 

 

Gráfico 9 – Economia obtida em março/15 no Cantareira por ação (em m³/s) 

Fonte: SABESP (2015). 
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4. SABESP 

 
 A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) é uma 

empresa mista de capital aberto que detém a concessão dos serviços públicos de 

saneamento básico (fornecimento de água, tratamento e coleta de esgoto) da cidade 

de São Paulo e de outros 364 municípios paulistas. 

 Fundada em 1973, a partir da fusão de outras empresas de saneamento e sob 

diretrizes do Planasa, a companhia tem como missão prestar serviços de saneamento, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente e como visão 

ser reconhecida como empresa que universalizou os serviços de saneamento em sua 

área de atuação, de forma sustentável e competitiva, com excelência no atendimento 

ao cliente. 

 As suas diretrizes estratégicas são bem definidas e consistem em suprir as 

necessidades de saneamento do Estado de São Paulo, visando sempre o seu 

crescimento empresarial com garantia de sustentabilidade econômica financeira. 

Tanto o conceito de crescimento quanto o de sustentabilidade, são de extrema 

importância e tem definições próprias. 

 O crescimento deve ser baseado no aumento da base de clientes, na ampliação 

da oferta de novos negócios e produtos, na exploração de novos modelos de negócios 

e no incremento da competitividade. Já a sustentabilidade, busca uma melhora da 

eficiência, tanto no combate às perdas quanto em medidas de uso eficiente de 

insumos, e uma gestão financeira cuidadosa que possibilite investimentos futuros 

necessários. 

 A empresa por fornecer água para 28,7 milhões de pessoas, sendo 25,6 

milhões atendidos diretamente e 3,1 milhões residentes nos cinco municípios 

atendidos via atacado, e prestar serviços de esgoto para 22,9 milhões de habitantes, 

se coloca como a maior empresa de saneamento das Américas e como a quinta do 

mundo em número de população atendida. Atualmente, o seu número de clientes 

corresponde a 60% da população urbana do Estado. 

 O seu índice de cobertura e de tratamento de água é próximo dos 100%, 

enquanto o seu indicador de cobertura e de tratamento de esgoto é de 86% e 67% 

respectivamente. 
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Tabela 3 – Principais Indicadores Operacionais (¹) 

 Água Esgoto 

Ligações (milhões) 8,5 6,9 

Cobertura (%) 100 86 

Tratamento (%) 100 78,2(²) 

Volume faturado (milhões m³) 490 382 

(¹) Data base 31/03/2016 
(²) Esgoto tratado como percentual do esgoto coletado 
Fonte: Sabesp (2016) 

 Por fornecer um serviço essencial para a população, a empresa possui um alto 

grau de governança corporativa. A sua instância máxima de decisão é a Assembleia 

Geral de Acionistas. Compete a ela, entre outros assuntos, eleger ou destituir os 

conselheiros de administração, fixar a remuneração dos administradores e aprovar 

dividendos. 

 O Conselho de Administração é composto por dez membros com mandato 

unificado de dois anos, permitida a reeleição, sendo quatro deles independentes, de 

acordo com as regras do Novo Mercado da BM&FBovespa. Dentre eles, um foi eleito 

pelos acionistas minoritários.  

 De acordo com a Lei Estadual n.º 119/73, que autorizou a criação da Sabesp, 

a Fazenda do Estado de São Paulo deve manter, direta ou indiretamente, participação 

mínima correspondente a mais da metade das ações com direito a voto do capital 

social (ordinárias). Dessa forma, a companhia possui o Estado de São Paulo como 

seu acionista majoritário com 50,3% das ações e o restante do capital social da 

empresa está distribuído entre investidores da bolsa de valores de São Paulo 

(Bovespa) e da bolsa de valores de Nova York (NYSE) que possuem respectivamente 

29,9% e 19,8% das ações da companhia. 

 
Gráfico 10 – Estrutura de Capital 

Fonte: Sabesp (2016) 
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 De acordo com a Lei Estadual n.º 1.025/2007, a regulação e fiscalização dos 

serviços prestados pela companhia ficam a cargo da Agência Reguladora de 

Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP). 

 
4.1. ARSESP 

 
 Segundo Barbosa e Brusca (2015), os preços das tarifas são uma forma de as 

companhias recuperarem o que investiram para proporcionar o atendimento à 

população. Porém, como o saneamento básico é um direito constitucional de todo 

cidadão, as tarifas precisam ter também um objetivo social e não podem ser definidas 

somente pela ótica da prestadora de serviço. 

 Dessa forma, seguindo determinação da Lei Complementar nº 1.025/2007, a 

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do estado de São Paulo (ARSESP) foi 

criada com o objetivo de regular, controlar e fiscalizar, no âmbito do Estado, os 

serviços de gás canalizado e, preservadas as competências e prerrogativas 

municipais, de saneamento básico de titularidade Estadual. Além disso, a agência 

também atua, por meio de delegação da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), na fiscalização das distribuidoras de energia paulistas. 

 
4.2. Receitas 

 
 As receitas da SABESP são provindas dos serviços prestados de 

abastecimento e tratamento de água e esgoto e podem ser calculadas pela simples 

multiplicação dos volumes faturados em cada faixa de consumo por cada uma das 

suas respectivas tarifas. 

 Os usuários são classificados entre as categorias residencial, comercial, 

industrial, público e atacado e os valores estabelecidos para as suas tarifas são 

separados em até 10 m³, de 11 a 20 m³, de 21 a 50 m³ e acima de 50 m³.  

 De acordo com o marco legal e regulatório vigente para o setor, a estrutura de 

remuneração e cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar 

em consideração quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço. Dessa 

forma, mesmo que o consumidor não consuma o limite mínimo de 10 m³, ele pagará 

pelo valor total da primeira faixa de consumo. 

 Em relação à contribuição financeira dos serviços de água e esgoto, os 

primeiros correspondem por 55% da receita total, enquanto os de esgoto por 45%. 
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 Dentro da divisão de categorias, pode-se verificar que os domicílios respondem 

por quase 60% da receita da companhia, apesar de representarem quase 80% do 

volume total faturado. Essa diferença entre receita e volume é justificada pelas tarifas 

mais elevadas pagas pelos altos consumos de estabelecimentos comerciais, 

industriais e públicos que representam apenas14% do consumo total, mas contribuem 

com 38% da receita total. 

 

Gráfico 11 – Volume faturado de água por categoria em Dez/15 

Fonte: Sabesp (2016) 

 

Gráfico 12 – Receita de água por categoria em Dez/15 

Fonte: Sabesp (2016) 

 Durante os anos que antecederam ao biênio 2014-2015, as receitas cresceram 

tanto pelo aumento do consumo dos clientes quanto pelos reajustes de tarifas 
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concedidos pela ARSESP anualmente. Como a parcela da população sem serviços 

de esgoto é maior do que a sem abastecimento e tratamento de água, o volume de 

esgoto cresceu mais do que o de água e as suas receitas consequentemente 

cresceram num ritmo mais forte. 

 Porém, com a instauração da crise hídrica, a empresa sofreu uma forte queda 

nas suas receitas, principalmente devido à queda expressiva do volume faturado de 

água e esgoto e à criação do programa de bonificação para os consumidores que 

reduzissem a quantidade de água consumida. Além de reduzirem o consumo, os 

moradores também pagavam tarifas mais baixas do que anteriormente. 

 

Gráfico 13 – Receita Total (Água + Esgoto) em R$ bilhões 

Fonte: Sabesp (2016). 

 

Gráfico 14 – Variação do volume faturado total (Água + Esgoto) em R$ bilhões 

Fonte: Sabesp (2016). 
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 Em busca de aumentar as suas receitas e incentivar ainda mais a redução do 

consumo de água, a SABESP pediu a ARSESP, em2015, uma revisão tarifária 

extraordinária e a criação de uma tarifa de contingenciamento para aqueles que 

consumissem acima da média dos anos anteriores. 

 No final de 2015, com a situação hídrica mais controlada, a SABESP conseguiu 

junto a ARSESP, reduzir a quantidade máxima de consumo de água para que o cliente 

tivesse acesso ao desconto provindo do programa de bonificação.  

 Em 2016, a SABESP pediu o fim dos programas de bonificação e de 

contingenciamento. 

 
4.2.1. Tarifas SABESP 

 
 No caso da SABESP, a determinação dos preços a serem cobrados do 

consumidor fica a cargo da ARSESP e a companhia tem o direito de pleitear reajustes 

ordinários anualmente e reajustes extraordinários em caso de situações adversas. 

 Em relação ao reajuste tarifário extraordinário, este somente foi pedido à 

ARSESP, em março de 2015, devido à queda das receitas da empresa resultante do 

declínio de volume de água e do aumento das tarifas de energia elétrica. Não existe 

uma fórmula de cálculo e depende das condições do momento crítico encontrado. 

 Com relação ao reajuste ordinário, sua metodologia consiste no acúmulo do 

IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) dos últimos 12 meses reduzido de um 

fator de eficiência de 0,9386%. 

 Sua fórmula é dada por: 

 
𝑃𝑡 = (1 + 

(𝐼𝑃𝐶𝐴 − 𝑋)

100
) ×  𝑃𝑡−1 

(27) 

 Onde: 

𝑃𝑡= Tarifa média durante o ano t 

IPCA = Variação Percentual do IPCA/IBGE para o período de referência 

X = Fator de Eficiência 

 Dentre as variáveis da expressão, é necessário elucidar o que seria o fator de 

eficiência. A SABESP assim como outras companhias brasileiras de saneamento, 

quando comparada com outras companhias do mesmo setor de países desenvolvidos, 

possui um alto índice de perda de água. Para se ter ideia, a perda de água da Sabesp 
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é de 35%, enquanto que no Japão, na Alemanha, na Austrália e nos Estados Unidos 

é de 3%, 7%, 7% e 13% respectivamente.  

 Dessa forma, para que se possa buscar uma melhora nesse desperdício, a 

ARSESP autorizou a criação de um fator de eficiência que transfira parte dos ganhos 

de produtividade obtida pela empresa aos usuários. Sendo assim, caso a empresa 

não queira ter prejuízos, precisa melhorar a sua eficiência (perda de água) em 

0,9386% anualmente.  

 Pode-se verificar que antes do biênio crítico, os reajustes eram sempre 

próximos ao IPCA dos últimos 12 meses abatido do fator de eficiência e de que a tarifa 

média de água e esgoto do período seguinte era próxima a tarifa anterior multiplicada 

pelo reajuste concedido. Porém, essas afirmações não se mostram verdadeiras 

quando analisado o período da crise hídrica. 

 
Gráfico 15 – Reajustes Tarifários X IPCA 

Fonte: Sabesp (2016) 

 

Gráfico 16 – Tarifas médias reajustadas desde 2011 X Tarifa Média Efetiva 

Fonte: Sabesp (2016) 
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 Grande parte da diferença entre o preço médio da tarifa praticada e o preço 

médio estabelecido pelo reajuste se deve a criação dos programas de bonificação e 

de contingenciamento. 

 
4.2.2. Programa de Bônus e Tarifa de Contingenciamento 

 
 Em março de 2014, diante do agravamento da situação hídrica, a SABESP 

pediu a ARSERSP a criação de um mecanismo de bonificação para os consumidores 

que reduzissem o seu consumo. O consumo que serviria de base para os cálculos 

seria aquele compreendido entre fevereiro de 2013 a janeiro de 2014. Inicialmente, a 

bonificação era de 30% e somente era aplicada para aqueles que reduzissem o seu 

consumo em pelo menos 20%. Porém, como a adesão não foi muito representativa, 

apenas 37% dos clientes, a SABESP propôs, em outubro de 2014, que ocorresse um 

escalonamento da bonificação, que poderia variar de 10% de desconto na tarifa para 

aqueles que economizassem entre 10% a 15%, 20% de desconto para aqueles que 

economizassem de 15% a 20%e 30% de desconto para aqueles que economizassem 

mais de 20%. O programa de bonificação foi um sucesso e contou com uma adesão 

de 80% dos consumidores em média como é possível analisar no gráfico abaixo.  

 No final de 2015, quando a situação hídrica já estava mais controlada, a 

SABESP com o objetivo de deixar o benefício mais difícil, pediu que o consumo médio 

que serve como base de cálculo mudasse para 78% do consumo base anterior. 

 Já em relação à tarifa de contingenciamento, esta teve início em janeiro de 

2015 e sua penalização consistia em cobrar 40% a mais no preço da tarifa para 

aqueles que aumentassem o consumo em até 20%e em 100%a mais no preço da 

tarifa para aqueles que aumentassem o consumo acima de 20%. Durante a sua 

existência, a tarifa de contingenciamento atingiu quase 20% dos consumidores. 

 

Gráfico 17 – Adesão ao programa na RMSP (%) – Mar/14 até Mar/15 

Fonte: Sabesp (2015). 
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 No final do primeiro trimestre de 2016, diante da melhora dos níveis dos 

reservatórios, tanto os programas de bonificação quanto de contingenciamento foram 

extintos. O saldo dos programas após quase 2 anos de implementação, foi uma 

renúncia de receita de quase R$ 1,5 bilhão e um recebimento de R$ 650 milhões. 

Tabela 4 – Saldo dos Programas 

ANO  BÔNUS  ÔNUS  LÍQUIDO  

2014  376.414  -  -376.414  

2015  926.057  499.730  -426.326  

2016  194.710  149.334  -45.377  

∑ 1.497.181  649.064  -848.117  

Fonte: Sabesp (2016). 

 Apesar da renúncia na receita causada pelos programas de bonificação e de 

contingenciamento, os custos e despesas operacionais continuaram elevados. 

 
4.3. Custos e Despesas operacionais 

 
 Os custos da SABESP compreendem os salários e encargos com pessoal, os 

gastos com materiais gerais e de tratamento, energia elétrica, serviços, baixas de 

crédito, além de despesas gerais e fiscais. Atualmente, o total de dispêndios é de R$ 

5,2 bilhões, sendo que os salários, os serviços, a energia elétrica, as despesas gerais 

e fiscais e os materiais gerais e de tratamento correspondem por42%, 22%, 16%, 11% 

e 9%do total respectivamente. 

 

Gráfico 18 - Custos e Despesas Operacionais em Dez/15 (%) 

Fonte: Sabesp (2016) 
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 Durante o período de estiagem, os custos com energia elétrica e com serviços 

foram os grandes vilões e contribuíram para que a situação financeira da empresa se 

tornasse ainda mais desafiadora. O forte aumento dos dispêndios com serviços se 

justifica pelas maciças campanhas publicitárias de conscientização do uso da água. 

 Enquanto os gastos com campanhas publicitárias dificilmente poderiam ter sido 

evitados, diante do risco de seca do Sistema Cantareira, a dependência da energia 

elétrica fornecida por usinas hidroelétricas e termoelétricas era algo do conhecimento 

da companhia.  

 Desde o racionamento de energia ocorrido em 2001, é sabido que o país 

enfrenta em alguns momentos sérios problemas de estiagem e pequenas centrais 

hidrelétricas (PCH´s) poderiam ter sido construídas, ajudando a retirar um pouco da 

dependência da energia provinda das fontes tradicionais. Porém, nada foi feito e, 

desde 2014, diante da grave crise que o setor elétrico enfrentou, os gastos com 

energia elétrica saltaram mais de 48% quando comparados com o ano de 2013. 

 
4.4. EBITDA 

 
 Como visto na seção 2.2, um importante indicador financeiro para medir com 

mais precisão a produtividade e a eficiência do negócio é a sua margem EBITDA. Para 

calcular o EBITDA e sua margem serão utilizadas as expressões 3 e 4. 

 Durante os anos de 2010 a 2013, o aumento da receita líquida acima do 

aumento dos custos e despesas operacionais, fez com que o EBITDA crescesse e 

consequentemente a sua margem melhorasse. Porém, com a instauração da crise 

hídrica, o volume faturado sofreu uma grande queda e a sua receita como visto 

anteriormente despencou. Dessa forma, a sua margem EBITDA média que era de 

43% de 2010 a 2013 passou para 41,4%em média entre 2014 a 2015, demonstrando 

que a Sabesp não realizou a quantidade necessária de cortes de gastos operacionais 

para manter a mesma gestão financeira dos outros anos. Vale ressaltar que a margem 

EBITDA em 2014 foi de 34,4%. 
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Gráfico 19 – EBITDA de 2010 a 2015 (R$ milhões) 

Fonte: Sabesp (2016) 

 O seu desconto pela depreciação e amortização resulta no EBIT. 

 
4.5. EBIT 

 
 Outro indicador financeiro importante é o EBIT. Assim como as demais métricas 

financeiras, ele também sofreu com a queda de receitas durante a seca, comprimindo 

a sua margem EBIT. A sua margem EBIT média que era de 33,8% de 2010 a 2013 

passou para 28,1%em média entre 2014 a 2015, sendo que em 2014 foi de 22,3%. 

 

Gráfico 20 – EBIT de 2010 a 2015 (R$ milhões) 

Fonte: Sabesp (2016) 
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4.6. Resultados Financeiros 

 
 Por ser uma companhia que presta um serviço de utilidade pública, além de 

contar com a emissão de debêntures e de ações para aumentar os seus recursos, a 

empresa também consegue linhas de financiamento de baixo custo e de longo prazo 

via o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Caixa 

Econômica Federal (CEF) e bancos de fomento estrangeiros, como é o caso do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Japan International Cooperation 

Agency (JICA) e do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD). 

 Entre 2010 a 2013, a Sabesp viu a sua dívida bruta crescer de forma suave de 

R$ 8,2 bilhões para R$ 9,5 bilhões. Porém, devido principalmente à forte 

desvalorização do real entre 2014 a 2015, a sua dívida total aumentou R$ 3,7 bilhões, 

sendo que a parcela em moeda estrangeira correspondeu por R$ 3 bilhões desse 

aumento. O total em outras moedas que correspondia antes por 40% do total da 

dívida, passou para 50% em apenas 2 (dois) anos. 

 Portanto, mesmo com as dificuldades econômicas encontradas pela empresa, 

o pagamento de juros de 2010 a 2015 se manteve em média de 5,9% da dívida total. 

Quem foi o grande responsável pelo aumento das despesas financeiras durante o 

biênio crítico, foi à forte desvalorização do real, que foi de 66,7%. 

 

Gráfico 21 – Despesas financeiras de 2010 a 2015 (R$ milhões) 

Fonte: Sabesp (2016) 
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 No final de 2015, a sua dívida bruta total era de aproximadamente R$ 13 

bilhões, sendo que a parcela em moeda estrangeira representava 50,4% das suas 

obrigações totais. Em relação a sua dívida em moeda estrangeira, esta era composta 

por dólar (35,5%), iene (13,4%) e uma cesta de outras moedas (1,5%). 

 Dentre os seus prazos de vencimento, a companhia apresentava um passivo 

bastante diluído ao longo dos anos, com destaque para o ano de 2020, quando cerca 

de R$ 2 bilhões vencem.  

 Apesar de a parcela em moeda estrangeira ser bastante expressiva, a 

companhia não faz uso de instrumentos de hedge, uma vez que os passivos são 

contraídos junto a agências oficiais de governos nacionais estrangeiros e organismos 

multilaterais, com custos bastante reduzidos, prazos longos de vencimento e fluxo 

diluído de amortizações. 

 
Gráfico 22 – Perfil de dívida em Dez/15 

Fonte: Sabesp (2016). 

 

Gráfico 23 – Vencimento de dívida 

Fonte: Sabesp (2016). 
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 Em relação ao seu indicador dívida total pelo EBITDA, estese manteve estável 

de 2010 a 2013 em cerca de 2,5, pois o endividamento total cresceu de maneira 

consoante com o nível de geração de caixa operacional da Companhia. No entanto, 

em 2014, diante da forte queda do EBITDA resultante dos efeitos adversos da crise 

hídrica, o nível de endividamento da Companhia se elevou para 3,64e a empresa teve 

inclusive que renegociar os termos dos seus contratos com o BID. Dessa forma, a 

partir de 2015, a Sabesp pode manter um indicador de 3,65 por até dois trimestres 

sem ser penalizada. 

 
Gráfico 24 – Dívida Bruta/EBITDA 

Fonte: Sabesp (2016). 

 

Gráfico 25 – Dívida Líquida/EBITDA 

Fonte: Sabesp (2016). 
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 A sua capacidade de endividamento via emissão de debêntures também foi 

prejudicada pela piora dos seus indicadores financeiros e das condições 

macroeconomicas do país. Dessa forma, em 2015, as três agências de risco mais 

importantes do mundo rebaixaram as sua perspectivas de crédito em um 

grau,resultanto em um aumentoda taxa exigida pelos investidores. 

Tabela 5 – Risco de Crédito da SABESP3 

Agência de classificação Escala Nacional Escala Global 

Standard &Poors brA+ BB 

FitchRatings AA- (br) BB 

Moody’s Aa2.br Ba2 

Fonte: Sabesp (2015). 

 
4.7 Lucro Líquido 

 
 O lucro líquido demonstra de forma simples se os donos da empresa obtiveram 

lucro ou prejuízo com as suas atividades. Assim como as demais métricas financeiras, 

os lucros líquidos decaíram durante a seca. No biênio crítico, além da queda de 

volume faturado, o lucro líquido foi impactado pela forte desvalorização do real como 

dito na seção anterior. 

 
Gráfico 26 – Evolução do Lucro Líquido SABESP 

Fonte: Sabesp (2016). 

                                                           
3 Dependendo da sua nota de crédito, uma empresa pode ser classificada como grau de investimento ou grau especulativo. 
Na Moody´s, a pior nota de crédito é a C, seguida de Ca, Caa3, Caa2, Caa1, B3, B2, B1, Ba3, Ba2, Ba1, Baa3, Baa2, Baa1, A3, 
A2, A1, Aa3, Aa2, Aa1, Aaa. Nas agências Standard &Poor´s e Fitch Ratings, a nota mais baixa é a D, seguida de C, CC, CCC, 
B-, B, B+, BB-, BB, BB+, BBB-, BBB, BBB+, A-, A, A+, AA-, AA, AA+, AAA.  Entre Aaa/AAA e Baa3/BBB-, as empresas são 
consideradas com grau de investimento, enquanto as abaixo são consideradas como grau especulativo. 
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A queda do lucro líquido junto com o pessimismo dos investidores em relação 

ao Sistema Cantareira e a situação macroeconômica do país, promoveu uma forte 

queda nos preços das ações negociadas na Bovespa e na NYSE. 

 
4.8 Mercado de Ações 

 
 A Sabesp por pertencer ao Novo Mercado da BM&FBovespa, possui 100% do 

seu capital social em ações ordinárias e conforme visto na seção 3.1, a empresa 

apresenta um perfil defensivo perante o seu risco de mercado, representado nesse 

caso pelo índice Ibovespa. 

 Entre janeiro de 2010 a dezembro de 2013, diante da manutenção das boas 

condições financeiras da companhia, tanto as ações quanto os ADR´s se valorizaram 

e superaram os seus respectivos índices de mercado. As ações subiram 159% e os 

ADR´s 91%, enquanto o Ibovespa caiu 25% e o S&P subiu 63%.  

 No entanto, durante a crise hídrica, diante do mau humor dos investidores 

quanto à capacidade de recuperação dos reservatórios da RMSP, o perfil defensivo 

da companhia não surtiu efeito e tanto os papéis negociados em bolsa quanto os 

ADR’s performaram abaixo dos seus índices de mercado. No caso dos ADR´s, a 

queda foi mais expressiva devido à forte desvalorização do real oriunda das 

dificuldades macroeconômicas que o país enfrentava. 

 Para se ter uma ideia, em relação a 2013, as ações e os ADR´s caíram 24% e 

60% respectivamente. No mesmo período, o Ibovespa desvalorizou 16% e o índice 

S&P valorizou 5%. 

 Dessa forma, o valor de mercado da companhia que chegou a ser de R$ 18,1 

bilhões no final de2013 passou para R$ 12,9 bilhões no final de 2015.  

 

Gráfico 27 – SABESP X IBOVESPA (antes e depois da crise hídrica) 

Fonte: Economática (2016) 
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4.9 Gastos de Investimento 

 
 Como visto na seção 2.3, o CAPEX de uma companhia é uma medida 

importante e o seu cálculo equivocado pode levar a erros de precificação do valor de 

uma empresa, principalmente quando o modelo de desconto de dividendos é levado 

em conta. 

 Segundo relatório do Ministério das Cidades (2016), a Sabesp lidera o ranking 

de investimento em saneamento básico, respondendo por 37% do montante investido 

pelas companhias estaduais. No consolidado de todo o investimento realizado no 

país, a companhia é responsável por 26,5%.  

 A empresa, de 2010 até 2015, investiu em média 35% da sua receita bruta 

líquida de impostos sobre vendas, cerca de R$ 14,4 bilhões, e aumentou o seu número 

de ligações totais em 2,3 milhões (17,5% de aumento), sendo 1,1 milhões (8,7% de 

acréscimo) referentes aos serviços de água e 1,2 milhões (8,8% de aumento) aos de 

esgoto. Portanto, o seu custo médio por ligação adicional é de quase R$ 6,3 mil. 

 No final de 2015, a empresa possuía 15,3 milhões de ligações, sendo 8,4 

milhões de água e 6,9 milhões de esgoto. Por fornecer serviços de água e esgoto para 

25,5 milhões e 22,8 milhões de pessoas respectivamente, o seu o índice de ligações 

de água e de esgoto por habitante é de em média 3,14 e 3,41 respectivamente. 

 Durante a crise hídrica, ao contrário dos últimos três anos antes do colapso 

hídrico, quando os investimentos em água correspondiam por 40% dos investimentos, 

estes foram priorizados e corresponderam a 62,7% do total. 

 

Gráfico 28 – Evolução do número de ligações de água e esgoto (milhões) 

Fonte: Sabesp (2016) 

 
4.10 Dividendos 

 
 De acordo com o Estatuto Social da Companhia, as ações ordinárias têm direito 

ao dividendo mínimo obrigatório, correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, 
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obtido depois das deduções determinadas ou admitidas em lei e que pode ser pago 

sob a forma de juros sobre capital próprio (JCP). 

 Entre janeiro de 2010 a dezembro de 2015, com exceção de 2011, a companhia 

por precisar investir no seu número de ligações de água e esgoto, manteve o seu 

montante de distribuição de dividendos constantes. Sua média de payout de 2010 a 

2013 era de 32,91% do seu lucro líquido. Em 2013, é importante dizer que como a 

companhia triplicou o seu número de ações ordinárias, o valor de dividendos por ação 

caiu dois terços quando comparado aos anos de 2010 a 2012. O índice que em média 

era de 2,30 por ação, passou a 0,80 por ação em 2013.  

 Assim como todas as outras características financeiras da companhia, os 

dividendos também sofreram com o baixo nível dos reservatórios da RMSP. Apesar 

do payout ter continuado quase o mesmo, o montante de dividendos por ação que era 

de R$ 0,80 centavos em 2013, passou para R$ 0,22 centavos no final de 2015. 

 

Gráfico 29 – Evolução dos dividendos e payout 

Fonte: Sabesp (2016) 

 O somatório dos dividendos futuros trazidos a valor presente pela taxa de 

atratividade mínima dos acionistas será de grande importância no processo de 

valoração da Sabesp. 
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5 VALUATION APLICADA A SABESP 

 
 Após a introdução das características da companhia e da análise de como ela 

se comportou antes e durante a crise hídrica paulista, é possível mensurar o valor 

intrínseco da empresa a partir do somatório dos dividendos futuros trazidos a valor 

presente pela taxa de retorno mínimo exigida pelos acionistas.  

 De forma inicial, utilizando os conceitos de DRE, será encontrado o lucro líquido 

da companhia. Para isso, será necessário determinar como a sua receita e todos os 

seus custos se comportarão até 2040. Depois, serão determinados os montantes de 

capital de giro e de gastos de investimentos para que se possa chegar ao fluxo de 

caixa do acionista e consequentemente ao valor de dividendos distribuídos. Vale 

ressaltar que o valor de dividendos depende do nível de alavancagem que a 

companhia queira obter no período de estabilidade. 

DRE 

RECEITA BRUTA 

(-) DEDUÇÕES 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

(-) CUSTOS 

EBITDA 

(-) DEPRECIAÇÃO 

EBIT 

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO 

EBT 

(-) IMPOSTOS 

LUCRO LÍQUIDO 

Quadro 9 – Demonstração de Resultados 

Fonte: Elaboração do autor. 
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FCFE 

(+) Lucro Líquido 

(+) Depreciação 

(-) Investimentos 

(-) Variação Capital de Giro 

(-) Variação de dívida 

(=) Fluxo de Caixa do Acionista 

Quadro 10 – Fluxo de Caixa Livre para o Acionista 

Fonte: Elaboração do autor. 

 De forma a facilitar o processo de valoração, é importante definir a sua matriz 

de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças (FOFA) ou em inglês (“Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats” – SWOT) 

 
5.1 Matriz SWOT (“Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats”) 

 
 A matriz SWOT consiste de uma ferramenta que possui como principal 

finalidade avaliar os ambientes internos e externos, formulando estratégias de 

negócios para a empresa com a finalidade de otimizar o seu desempenho no mercado. 

Em seu desenvolvimento, a matriz é dividida em ambientes internos e externos. O 

primeiro se refere basicamente a própria empresa e lista as forças e fraquezas 

internas. Já o segundo se refere a questões que estão fora do controle da empresa e 

lista as suas oportunidades e ameaças. 

 Perante a Sabesp, em relação as suas forças, por fornecer um bem essencial 

para a sobrevivência do ser humano e possuir a concessão dos serviços de 

saneamento básico de 365 municípios paulistas, a empresa mantém a sua demanda 

constante, até mesmo em tempos de crise econômica. Já as suas fraquezas, podem 

ser listadas por questões trabalhadas anteriormente, tais como: a grande influência 

política na companhia e a alta dependência do Sistema Cantareira. 

 No que tange as oportunidades externas, por se tratar de um serviço essencial 

para as pessoas, a companhia consegue encontrar parceiros que a financiem a baixo 

custo, permitindo assim uma melhor gestão financeira da companhia. Além disso, o 

desenvolvimento de novas tecnologias permite que os processos de tratamento de 

água e esgoto sejam mais rápidos e aumentem a capacidade produtiva da empresa. 
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 Ameaças não faltam a Sabesp. Por ainda não ter recuperado o nível ideal dos 

seus reservatórios e não ter terminado as obras de integração dos seus Sistemas, 

uma nova seca no curto prazo seria problemática para a empresa. Além disso, por 

sempre depender da autorização da ARSESP para aumentar o preço das suas tarifas, 

existe o risco de a agência reguladora não concordar com o que foi pleiteado, 

impactando dessa forma diretamente a sua gestão financeira. 

 Após a sua análise SWOT, será possível determinar as premissas que servirão 

de base de cálculo para encontrar o valor justo da empresa. 

 
5.2 Premissas Gerais 

 
 Em relação as suas premissas, estas serão definidas conforme o quadro 11, 

sendo que os seus dados macroeconômicos seguirão os valores estabelecidos na 

tabela 5 até 2019. A partir de 2020, será suposto que as variações anuais do IPCA, 

IGPM, da SELIC e da TJLP serão as mesmas de 2019.No que tange a cotação do 

dólar frente ao real, a partir de 2020 será suposta uma valorização da moeda norte 

americana em 2,45% ao ano correspondente a diferença de inflação brasileira (4,5%) 

e americana (2%). 

Tabela 6 – Projeções macroeconômicas 

Projeções 2016 2017 2018 2019+ 

Dólar 4,21 4,20 4,19 4,25 

IPCA 6,9% 5,2% 5,0% 4,5% 

IGPM 6,5% 5,2% 5,0% 4,6% 

SELIC 14,3% 11,0% 10,3% 10,0% 

TJLP 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 

Fonte: Sistema de Expectativa de Mercado do Banco Central (2015)  
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Premissas Critérios 

Receita  

Tarifa O reajuste anual será dado pela variação 
anual do IPCA abatido de um fator de 
eficiência (0,9386%). Não serão supostos 
reajustes extraordinários. 

Volume Até 2021 crescerá conforme o aumento do 
número de ligações. Depois decairá de 
forma linear até 2040 quando o crescimento 
será de 0% ao ano. 

Impostos sobre Vendas Será suposto que os impostos sobre vendas 

corresponderão por 7% da receita bruta 

total. 

Custos e despesas operacionais  

Salários Seu aumento será dado pela variação anual 
do IPCA. 

Materiais gerais e de tratamento Seu aumento será dado pela variação anual 
do IGPM adicionada da taxa de crescimento 
anual do volume faturado. 

Energia elétrica Seu aumento será dado pela variação anual 
do IGPM adicionada da taxa de crescimento 
anual do volume faturado.  

Serviços Seu aumento será dado pela variação anual 
do IPCA. 

Despesas gerais e fiscais Seu aumento será dado pela variação anual 
do IPCA. 

Imobilizado Sua variação será dada pela diferença entre 

os gastos de investimentos e a depreciação 

no período.  

Depreciação Será 4,1% do Imobilizado 

Gastos de investimentos (CAPEX) Até 2021 será dado pelo o aumento do 
número de ligações multiplicado pelo custo 
de uma ligação adicional. Depois decairá de 
forma linear até chegar ao valor mínimo de 
investimento permitido, correspondente a 
13% da receita operacional líquida. 

Dívida Total Será suposto uma proporção dívida bruta 

sobre EBITDA de 1 em 2040. Dessa forma, 

não será necessário um aumento do valor da 

dívida bruta atual. 
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Resultados financeiros  

Pagamento de juros Será o valor da dívida bruta total multiplicado 

pelo 𝐾𝑑 

Variação cambial Será dada pela variação anual do dólar 
frente ao real. 

Receita do Caixa Será dada pela variação anual da taxa 
SELIC. 

Patrimônio líquido Aumentará conforme a diferença entre o 

lucro líquido e os dividendos distribuídos. 

Juros sobre capital próprio (JCP) Será dado pelo patrimônio líquido 

multiplicado pela variação anual da TJLP. 

Dividendos Até 2021 o payout será de 32,91%. Depois 

crescerá de forma linear até 2040 quando 

representará 95% do lucro líquido. 

Capital de giro  

Prazo médio de recebimento Será dado pelo prazo médio de recebimento 
de 2010 a 2015, que foi de 58 dias. 

Prazo médio de estoque Será dado pelo prazo médio de estoque de 
2010 a 2015, que foi de 4 dias. 

Prazo médio de pagamento Será dado pelo prazo médio de pagamento 
de 2010 a 2015, que foi de 20 dias. 

Quadro 11 – Premissas do modelo 

Fonte: Elaboração do autor. 

 Cada uma das premissas será explicada de forma mais aprofundada nos 

próximos parágrafos, começando pelas receitas e depois seguindo a ordem de cima 

para baixo das linhas do DRE. 

 
5.3 Premissa das Receitas 

 
 A Receita da companhia como vista na seção 4.2 depende tanto dos futuros 

reajustes das tarifas de água e de esgoto quanto do crescimento do volume faturado 

desses dois serviços. 

 Em relação ao primeiro ponto, é suposto que as regras atuais estabelecidas 

pelas ARSESP não serão alteradas até 2040. Portanto, as tarifas serão reajustadas 

pela variação do IPCA dos últimos 12 meses abatida de um fator de eficiência de 

0,9386%. 
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 Dentro do ano de 2016, a ARSESP já autorizou o reajuste de 8,45% em relação 

ao preço estabelecido em junho de 2015. Porém, como o reajuste só foi aplicado no 

final do 2° trimestre de 2015, o preço médio da tarifa do 3° trimestre de 2015 é que 

servirá de base de cálculo. Dessa forma, partindo do preço médio de R$ 2,71 e R$ 

2,73 referentes respectivamente aos serviços de água e esgoto no 3° trimestre de 

2015, as tarifas médias do 2° trimestre de 2016 já reajustadas serão de R$ 2,94e R$ 

2,96. Vale ressaltar que como o reajuste só valerá a partir de maio de 2016 e como 

os programas de bonificação e de contingenciamento ainda existirão no 1° trimestre 

de 2016, foi suposto que a tarifa do 1° trimestre de 2016 será igual à do 4° trimestre 

de 2015. 

Tabela 7 – Tarifas médias de água e esgoto 

Preço Médio 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 

Preço água 2,71 2,95 2,95 2,94 2,94 2,94 

Preço esgoto 2,73 2,91 2,91 2,96 2,96 2,96 

Fonte: Sabesp (2016). 

 De 2017 a 2040, as tarifas serão corrigidas conforme a variação do IPCA 

abatido do fator de eficiência. 

Tabela 8 – Correção das tarifas para os anos de 2017 a 2040 

Preço Médio 2T16 2017 2018 2019 2020 2021+ 

Preço água 2,94 3,07 3,19 3,31 3,42 3,55 

Preço esgoto 2,96 3,09 3,21 3,33 3,45 3,57 

% Reajuste água  4,26% 4,06% 3,56% 3,56% 3,56% 

%Reajuste esgoto  4,26% 4,06% 3,56% 3,56% 3,56% 

IPCA – Fator  4,26% 4,06% 3,56% 3,56% 3,56% 

Fonte: Sabesp (2016). 

 No que tange ao volume faturado, haja vista que entre 2010 e 2015, o 

crescimento anual do número de ligações de água e esgoto foi próximo ao 

crescimento anual do volume faturado de água e esgoto, ele servirá como base de 

projeção dos volumes faturados futuros. 

 Como a companhia se enquadra dentro de um modelo de crescimento em três 

estágios, será assumido que o volume faturado aumentará a uma taxa extraordinária 

até 2021 e depois decairá linearmente até que alcance a sua fase de estabilidade em 

2040. O ano de 2040 será escolhido como o início da fase de crescimento estável, 
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haja vista que conforme a projeção da fundação SEADE (2015), a população do 

Estado de São Paulo deixará de crescer e se manterá estável durante os anos 

seguintes. 

Tabela 9 – População residente total e taxas anuais de crescimento 

populacional – Estado de São Paulo – 2000 – 2050 

Anos População Total 
Taxas anuais de crescimento 

populacional (%) 

2000 36.974.378  

2005 39.201.179 1,18 

2010 41.223.683 1,01 

2015 43.047.408 0,87 

2020 44.640.767 0,73 

2025 45.925.960 0,57 

2030 46.826.318 0,39 

2035 47.390.436 0,24 

2040 47.630.129 0,10 

2045 47.595.786 -0,01 

2050 47.204.293 -0,17 

Fonte: Fundação Seade (2015) 

 Em relação à fase de maior crescimento, conforme o plano de investimentos 

divulgado pela companhia, o número de ligações totais aumentará 2,4 milhões, sendo 

que 974 mil ligações referentes aos serviços de água e 1,4 milhões aos de esgoto. De 

forma a atender as premissas de um modelo de desconto de dividendos em 3 

estágios, o número de ligações de água e de esgoto crescerá a taxas constantes de 

1,84% e 3,21% respectivamente. 
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Gráfico 30 – Número de novas ligações de água e esgoto (mil) 

Fonte: Sabesp (2016). 

Tabela 10 – Projeção do número de novas ligações de água e esgoto 

Número de 

Ligações (milhões) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ÁGUA 8.420 8.575 8.733 8.893 9.057 9.224 9.393 

% Crescimento  1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 

ESGOTO 6.861 7.081 7.309 7.543 7.785 8.035 8.293 

% Crescimento  3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 

TOTAL 15.281 15.656 16.041 16.437 16.842 17.259 17.687 

% Crescimento  2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela 11 – Projeção para o volume faturado (milhões de m³) 

Volume Faturado 

(milhões m³) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ÁGUA 1.907 1.942 1.978 2.015 2.052 2.089 2.128 

% Crescimento  1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 

ESGOTO 1.480 1.528 1.577 1.628 1.680 1.734 1.789 

% Crescimento  3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 

TOTAL 3.388 3.470 3.555 3.642 3.732 3.823 3.917 

% Crescimento  2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 A partir de 2022, o crescimento do volume faturado de água e esgoto decairá 

linearmente até que chegue a 0% (zero) de crescimento em 2040. 
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Gráfico 31 – Taxa de crescimento do volume 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Diante do conhecimento dos valores futuros dos preços médios das tarifas e 

dos volumes faturados de água e esgoto, será possível determinar a receita bruta da 

empresa. 

 
5.3.1 Premissa da Receita Bruta 

 
 Por constar de um modelo de três estágios, a receita bruta cresce a uma taxa 

extraordinária constante de 2016 a 2021 e depois a sua taxa de crescimento decai de 

forma linear até que encontre a estabilidade em 2040, quando a receita bruta cresce 

a uma taxa de 3,57%. Vale ressaltar que como as expectativas de inflação não são 

iguais até 2019, a taxa de crescimento da receita parece crescer a velocidades 

diferentes. Caso a inflação fosse de 4,5% de 2016 a 2021, a taxa de crescimento seria 

constante e corresponderia a 6,1%. 
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Gráfico 32 – Receita Projetada utilizando IPCA de 4,5% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 O seu desconto pelos impostos sobre vendas resultará na receita operacional 

líquida. 

 
5.3.2 Premissa da Receita Operacional Líquida: 

 
 No caso da Sabesp, os impostos sobre vendas são caracterizados pelos 

impostos PIS/COFINS e PASEP e não existem nem devoluções e tampouco 

abatimentos. 

 Durante o período compreendido entre 2010 a 2015, a companhia pagou R$ 

3,6 bilhões em impostos sobre vendas para uma receita bruta de R$ 52,3 bilhões. 

Portanto, o percentual médio de pagamento PIS/COFINS e PASEP foi de 7% sobre o 

total da receita bruta e será mantido para projetar as futuras receita operacionais 

líquidas. 

 
5.4 Premissa de Custos e Despesas Operacionais 

 
 Como descrito na seção 4.3, os custos e despesas operacionais são compostos 

por gastos com salários e encargos, materiais gerais e de tratamento, serviços, 

energia elétrica, despesas gerais e fiscais e baixas de crédito.  

 Em relação aos salários e encargos, será suposto que a empresa já possui um 

número suficiente de funcionários e que o reajuste desse custo ao longo do tempo 

será conforme a variação da inflação do período. 
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 Como os materiais gerais e de tratamento dependem tanto da variação dos 

preços dos produtos quanto do aumento do volume faturado de água e esgoto, será 

assumido que os aumentos serão calculados a partir da variação do Índice Geral de 

Preços do Mercado (IGPM) adicionado do crescimento anual do volume faturado total. 

 De modo que nesse projeto de graduação não será suposta uma nova crise 

hídrica e consequentemente uma nova campanha de uso consciente da água, os 

dispêndios com serviços serão reajustados somente pela variação do IPCA no 

período. 

 No que tange aos gastos com eletricidade, será suposto que volume faturado 

requer uma maior utilização de energia elétrica e que o país não passará novamente 

por algum choque de tarifas de energia. Dessa forma, o aumento será calculado a 

partir da variação do IGPM do período adicionado do crescimento do volume faturado 

total. 

 Como não podem ser feitas hipóteses quanto às suas ações judiciais, o valor 

total das despesas gerais e fiscais, será acrescido da variação do IPCA no período. 

 
5.5 Premissa do EBITDA 

 
 Após determinar o valor da receita líquida operacional e dos custos e despesas 

operacionais, o próximo passo na análise do DRE será determinar o seu EBITDA e 

consequentemente a sua margem EBITDA. 

 No período entre 2016 a 2021, como as receitas crescem a um ritmo mais forte 

do que os dispêndios operacionais, o EBITDA e a sua margem EBITDA aumentam a 

um ritmo mais intenso. A partir de 2022, como as receitas passam a crescer a um 

ritmo mais fraco do que as despesas operacionais, a margem EBITDA é comprimida. 

Um importante ponto de avaliação da qualidade do EBITDA projetado é a 

comparação das futuras margens com o valor médio da margem no período 

compreendido entre 2010 a 2013, antes da crise hídrica.  

 De acordo com as características estabelecidas na seção 4.4, a margem 

EBITDA média de 2010 a 2013 é de 43%, demonstrando que o EBITDA projetado 

está bem estimado. 
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Gráfico 33 – EBITDA 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
5.6 Premissa do Imobilizado e Depreciação 

 
 Como visto anteriormente, o ativo imobilizado é o conjunto de bens e direitos 

necessários à manutenção das atividades da empresa e que dificilmente serão 

convertidos em dinheiro. Portanto, o valor do imobilizado dependerá tanto do valor 

investido quanto do valor depreciado de um bem, sendo calculado como a diferença 

entre eles. Um CAPEX maior do que a depreciação de um ativo resultará em um 

aumento do ativo permanente. 

 No que tange o cálculo da depreciação, no período compreendido entre 2010 

a 2015, o seu valor correspondeu em média a 4,1% do total do seu ativo imobilizado 

e será suposto que esse percentual se manterá para os próximos anos.  

 𝐼𝑚𝑏𝑜𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐼𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝐴𝑛𝑡 +  𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 (28) 

 
5.7 Premissa do EBIT 

 
 De modo que os cálculos do EBITDA e da depreciação já foram feitos, é 

possível encontrar o EBIT da companhia e consequentemente a sua margem EBIT. 

Assim como a margem EBITDA, a margem EBIT fornece uma boa estimativa se a 

depreciação foi corretamente calculada. 

 Entre 2010 a 2013, a margem EBIT média calculada na seção 4.5 foi de 33,8%, 

demonstrando que o modelo está bem projetado. 
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Gráfico 34 –EBIT 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
5.8 Premissa do Resultado Financeiro 

 
 As despesas e receitas financeiras impactam diretamente o lucro líquido, sendo 

separadas entre pagamento de juros, variações cambiais e receitas oriundas da 

aplicação do caixa da companhia.  

 Em relação ao pagamento de juros e das variações cambiais, estas são 

classificadas como despesas financeiras e dependem diretamente do valor total de 

dívida da companhia. Dito isso, será preciso determinar como será a alavancagem da 

companhia ao longo do tempo.  

 De modo a promover uma análise conservadora a respeito da Sabesp, será 

suposto que o montante de dívida atual (R$ 13,1 bilhões) é suficiente para que a 

companhia realize os seus investimentos. Dito isso, será suposto que a companhia 

alongará a sua dívida, não sendo necessário emitir novas dívidas além das existentes. 

 No que tange ao cálculo do montante de juros que serão pagos ao longo do 

tempo, estes serão determinados a partir da multiplicação do valor total da dívida pelo 

seu custo médio de dívida (𝐾𝑑).  

 Já as variações cambiais seguirão as projeções de dólar estabelecidas na 

tabela 5 até 2019. A partir de 2020, será suposta uma desvalorização do real de 2,45% 

ao ano. 

 Dentro da premissa de receita financeira, será suposto que a companhia 

aplicará o seu caixa de final de exercício em títulos remunerados pela taxa SELIC. A 

variação do caixa dependerá da diferença entre o quanto de caixa é gerado para o 

acionista (FCFE) e o quanto será distribuído via dividendos. 
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5.9 Premissa do JCP 

 
 Como visto na seção 2.2, os dividendos podem ser distribuídos como juros 

sobre capital próprio (JCP), impactando diretamente o lucro tributável da empresa. 

Dessa forma, por ser um instrumento benéfico para a empresa, é natural supor que 

ela o utilizará até o seu limite máximo.  

 O JCP será calculado como sendo o menor valor entre a quantidade de 

dividendos totais e a metade do patrimônio líquido do ano anterior multiplicado pela 

variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). É importante ressaltar que o valor 

da variação sobre as contas do Patrimônio Líquido precisa ser menor do que a metade 

dos lucros retidos até o exercício anterior e/ou metade do LAIR abatido da alíquota da 

CSLL. 

 De acordo com o relatório do 4° trimestre de 2015, a Sabesp apresentava um 

patrimônio líquido de R$ 13,3 bilhões, uma reserva de lucros de R$ 3,7 bilhões e um 

LAIR de R$ 500 milhões. Portanto, como a variação da TJLP em 2015 correspondia 

a 7%, o valor do JCP poderia ser de até R$ 930 milhões e era menor do que metade 

das reservas de lucros. Para cálculos futuros essa premissa também será sempre 

verdadeira. 

 
5.10 Premissa do Patrimônio Líquido 

 
 O patrimônio líquido será determinado pela diferença entre o quanto a 

companhia lucra e o quanto ela distribui via dividendos. No caso desse projeto de 

graduação, como a Sabesp possui 3 (três) fases de taxas de crescimento distintas, o 

patrimônio líquido aumentará a uma taxa de crescimento forte e constante de 2016 a 

2021 e depois a sua taxa de crescimento decairá de forma linear até que alcance a 

estabilidade em 2040. 

 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

= 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝐴𝑛𝑡 +  𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 

(29) 

 
5.11 Premissa dos Impostos de Renda (IRPJ e CSLL) 

 
 O último passo antes de determinar o lucro líquido no exercício consiste em 

mensurar a quantidade de impostos pagos. Vale ressaltar que como a empresa utiliza 
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do mecanismo de JCP, este também abaterá o EBIT junto com os resultados 

financeiros. 

 A Sabesp nos últimos anos pagou alíquotas de IRPJ e CSLL de 25% e 9% 

respectivamente. Portanto será suposto que esses percentuais se manterão para os 

próximos anos. 

 
5.12 Premissa do Lucro Líquido 

 
 O lucro líquido assim como as demais premissas, crescerá a um ritmo mais 

forte de 2016 a 2021 e depois a sua taxa de crescimento decairá de forma linear até 

alcançar 0,83% em 2040. Essa última taxa de crescimento é de grande importância 

haja vista que de acordo com o modelo de Gordon, o payout da empresa tem que ser 

equivalente à razão
𝑇𝑎𝑥𝑎𝑑𝑒𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑅𝑂𝐸
 na fase de estabilidade. 

 O seu cálculo será de extrema importância para determinar os fluxos de caixa 

dos acionistas futuros. 

 
5.13 Premissa do Fluxo de Caixa do Acionista (FCFE) 

 
 Antes de determinar o quanto de dividendos será distribuído ao longo do tempo, 

é necessário calcular o seu fluxo de caixa para o acionista. É ele quem junto com o 

valor de dividendos distribuídos impactará diretamente no caixa da companhia. Para 

calculá-lo corretamente, será necessário projetar o montante de capital de giro e os 

gastos com investimentos futuros. 

 
5.13.1 Premissa de Capital de Giro 

 
 Como visto na seção 2.3, o capital de giro é o caixa necessário para manter o 

dia a dia da empresa e pode ser aproximado pela diferença entre as contas a receber, 

a pagar e a quantidade de estoques. 

 De forma aproximada: 

 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑒𝑟 + 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 (30) 

 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 (31) 

 Quando for necessário projetar o capital de giro futuro, podem-se estimar as 

contas a receber, estoques e contas a pagar com base nos seus respectivos prazos 

médios. Estes podem ser determinados pelas seguintes expressões: 
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Contas a Receber = (

PMR  × RB

360
) 

(32) 

 
Estoques = (

PME  × Custos e Despesas Operacionais 

360
) 

(33) 

 
Contas a Pagar = (

PMP  × Custos e Despesas Operacionais  

360
) 

(34) 

 Onde, 

PMR = Prazo Médio de Recebimento 

PME = Prazo Médio de Estoque 

PMP = Prazo Médio de Pagamento 

RB = Receita Bruta 

 Dessa forma, conforme o valor de contas a receber, a pagar e de estoques 

informados nos balanços patrimoniais de 2010 a 2015, será possível encontrar qual é 

o prazo médio que servirá de base de cálculo para projetar as futuras contas 

pertencentes ao capital de giro. 

 As contas a receber de 2010 a 2015 totalizaram R$ 8,4 bilhões perante uma 

receita bruta de R$ 52 bilhões, resultando em um prazo médio de recebimento de 58 

dias. As contas a pagar responderam em gastos de R$ 1,5 bilhão para um total de 

custos e despesas operacionais de R$ 28 bilhões, promovendo um prazo médio de 

pagamento de 20 dias. Já os estoques totalizaram R$ 323 milhões para um mesmo 

custo operacional de R$ 28 bilhões, fornecendo um prazo médio de estoques de 4 

dias. 

 Para as projeções, será suposto que os prazos médios calculados nos 

primeiros anos se manterão os mesmos ao longo do tempo. 

 
5.13.2 Premissa de Gastos de Investimentos (CAPEX) 

 
 Como visto anteriormente, o Capex influencia diretamente na valoração de uma 

empresa pelo modelo de desconto de dividendos, podendo provocar tanto uma 

subestimação quanto uma supervalorização da empresa. 

Assim como as receitas, o montante empregado em investimento também 

sofrerá três estágios de crescimento. Um período compreendido entre 2016 a 2021 

de grande investimento, seguido de uma fase onde o percentual de gastos de 

investimentos perante a receita operacional líquida decairá de forma linear até que 

alcance a estabilidade em 2040. 



95 

 

 Em relação à primeira fase, o Capex crescerá conforme o aumento do número 

de ligações e utilizará o valor de custo médio por ligação adicional encontrado na 

seção 4.9 como base de cálculo. De acordo com as premissas de aumento de ligações 

totais estabelecidas na seção 5.3 e levando em consideração o custo médio por 

ligação adicional de R$ 6,3 mil, a empresa investirá cerca de R$ 15,2 bilhões para 

atender a construção de 2,4 milhões de ligações até o final de 2021. Nesse ano, o 

Capex corresponderá por 20,5% da receita operacional líquida. 

 

Gráfico 35 – Total de Investimentos (bilhões) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 A partir de 2021, o percentual de investimento decairá linearmente até que 

chegue aos 13% da receita líquida em 2040. Vale ressaltar que esse é o percentual 

mínimo que pode ser investido pela companhia de acordo com os contratos com os 

municípios. 

 
5.13.3 Projeção do Fluxo de Caixa do Acionista (FCFE) 

 
 Após a projeção do lucro líquido, da depreciação, do capital de giro e dos gastos 

de investimento, será possível projetar o fluxo de caixa do acionista seguindo o quadro 

10. Como dito anteriormente, ele será de grande auxílio para determinar como a dívida 

líquida se comporta ao longo do tempo. 

 
5.14 Premissa dos Dividendos 

 
 Após determinar o FCFE, será possível encontrar os dividendos futuros que 

satisfazem a premissa de endividamento da companhia. 



96 

 

 Por se tratar de um modelo de desconto de dividendos em 3 (três) estágios, 

será suposto que o payout durante a fase de forte crescimento será baixo e constante 

e depois aumentará de forma linear até que alcance quase a totalidade do lucro líquido 

quando a empresa estiver estável.  

 Na primeira fase, o payout seguirá a média de distribuição de dividendos de 

2010 a 2015 que é de 32,91% do lucro líquido. Depois, aumentará de forma linear até 

que chegue a 95% do lucro líquido em 2040. Esse percentual foi escolhido pelo fato 

de a razão 
𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
em 2040 ser de 0,9, atendendo a premissa conservadora de 

endividamento proposta. É natural supor também que a empresa por se encontrar em 

uma fase estável, poderá distribuir grande parte do seu lucro líquido. 

 

Gráfico 36 – Payout 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Dentre os valores de dividendos determinados, o último requer mais atenção. 

É a partir dele que será feito o cálculo do valor terminal da empresa utilizando a taxa 

de crescimento dos lucros do último ano correspondente a 0,83%. 

Como a distribuição de dividendos de 2016 a 2021 será baixa e o modelo de 

três estágios requer que o payout cresça de forma linear até o período de estabilidade, 

a empresa acumulará mais caixa do que necessário em alguns anos. 

 Dentro do modelo de valoração por desconto de dividendos, será a somatória 

dos dividendos futuros trazidos a valor presente pela taxa de atratividade mínima dos 

acionistas (𝐾𝑒) que resultará no valor justo da empresa. No que tange ao cálculo do 

𝐾𝑒, este será estimado durante a determinação do custo médio ponderado de capital 

(WACC) da empresa. 
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5.15 Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) 

 
 O WACC é o custo médio com que a empresa consegue se financiar, sendo 

composto tanto pelo custo de capital próprio (Ke) quanto de terceiros (Kd). No modelo 

de dividendos, apesar de não ser a taxa utilizada para trazer os dividendos a valor 

presente, possui grande importância ao ser comparado com o indicador de retorno de 

capital investido da empresa (ROIC).  

 
5.15.1 Determinação do Custo de Capital Próprio (𝐊𝐞) 

 
 No que tange ao cálculo do Ke, será adotado o modelo CAPM conforme 

explicado na seção 2.12. Portanto, será necessário definir o beta da empresa, o 

prêmio de risco de mercado e a taxa livre de risco do país. 

 
5.15.1.1 Cálculo do beta 

 
 Para fins de cálculo do beta, será feita uma regressão linear por mínimos 

quadrados ordinários utilizando o programa de computador E-views ®. Para tal, será 

necessário definir tanto a sua variável dependente quanto independente. Em relação 

à primeira, esta dependerá do valor da variável independente e será representada 

pela diferença entre os retornos diários do ativo e os retornos diários da taxa livre de 

risco. Já a variável independente não dependerá de nenhuma outra variável e será 

definida como sendo a diferença entre os retornos diários do índice de mercado e os 

retornos diários da taxa livre de risco. 

 
𝛽 =

𝐸(𝑅𝑎) − 𝐸(𝑅𝑓)

𝐸(𝑅𝑚) − 𝐸(𝑅𝑓)
 

(35) 

 Onde: 

𝑅𝑎 = Retorno diário do ativo 

𝑅𝑚 = Retorno diário do índice de mercado 

𝑅𝑓 = Retorno diário da taxa livre de risco 

 Como a Sabesp possui ações negociadas na Bovespa e na NYSE, será 

necessário definir os parâmetros da equação anterior segundo uma ótica interna e 

outra externa. Todos os parâmetros serão analisados entre 2010 a 2015. 
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Parâmetros Ótica Interna Ótica Externa 

𝑅𝑎 SBSP3 SBS 

𝑅𝑚 Ibovespa S&P 

𝑅𝑓 Selic T-bill de 3 meses 

Quadro12 – Parâmetros sob duas óticas distintas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 37 – Variáveis ao longo do tempo 

Fonte: Economática 

 A partir do input de dados no programa E-views ®, é possível extrair gráficos 

da regressão, além de conhecer o coeficiente beta e as suas estatísticas descritivas. 

 

Gráfico 38 – Gráficos de Regressão 
Fonte: E-views ®. 

Tabela 12 – Coeficiente β e R²sob duas óticas distintas 

Variáveis Ótica Interna Ótica Externa 

β 0,72 1,14 

R² 0,24 0,24 

Fonte: E-views ® 
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 Os valores de beta encontrados sob a ótica interna e externa foram de 0,72 e 

1,14 respectivamente. Porém, como uma empresa não pode possuir dois betas 

diferentes, será necessário escolher um desses dois valores. 

 Por possuir uma demanda inelástica, sendo pouco afetada pelo risco 

sistemático, é esperado que o seu coeficiente β seja menor do que 1 (um). Dessa 

forma, será escolhido àquele correspondente ao mercado interno (0,72). O valor 

acima de 1 (um) sob a ótica externa não atende a premissa anterior e pode ser 

explicado pela forte oscilação cambial do real frente ao dólar nos últimos anos.  

 Segundo Damodaran (2012), o R² possui dois tipos de explicações: uma 

estatística e outra econômica. Enquanto a primeira se refere ao grau de certeza com 

que os pontos se encontram na reta traçada resultante da regressão, o seu 

entendimento econômico fornece uma estimativa da proporção de risco da firma que 

pode ser atribuída ao risco de mercado (risco sistemático). A expressão (1 - R²) 

mensuraria o risco atribuído a própria firma (risco não sistemático). Portanto, em 

ambas as óticas, apenas 24% do seu risco seria atribuído ao risco de mercado (risco 

sistemático), corroborando a afirmação de que a Sabesp possuiria um perfil defensivo. 

 Assim como as métricas financeiras da empresa, tanto o coeficiente βquanto o 

R², sob a ótica interna, também sofreram com a crise hídrica, demonstrando que a 

empresa perdeu um pouco do seu perfil defensivo. O beta e o R² que eram de 0,62e 

0,20 entre 2010 a 2013, passaram para 0,87 e 0,30 durante o período de estiagem. 

 

Gráfico 39 – Gráficos de Regressão 

Fonte: E-views ®. 
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Tabela 13 – Coeficiente β e R²sob ótica interna antes e depois da crise hídrica 

Variáveis Antes da crise hídrica Após a crise hídrica 

β 0,62 0,87 

R² 0,20 0,30 

Fonte: E-views ® 

 O coeficiente beta e o R² são de grande importância para o entendimento da 

piora de sensibilidade das ações da Sabesp perante o seu risco de mercado, mas 

nada concluem sobre a forma de como os retornos estão distribuídos ao longo do 

tempo. Dito isso, será necessário realizar uma análise das suas estatísticas 

descritivas. 

Tabela 14 – Estatísticas Descritivas antes e depois da crise hídrica 

Variáveis Antes da crise hídrica Após a crise hídrica 

Média 0,00 0,00 

Mediana 0,00 0,00 

Desvio Padrão 1,93% 2,43% 

Assimetria 0,23 -0,16 

Curtose 6,19 4,28 

Critério de Akaike -5,28 -4,95 

Critério de Schwarz -5,27 -4,93 

Durbin-Watson 2,20 2,06 

Fonte: E-views ® 

 A partir da análise do desvio padrão, da assimetria e da curtose, é possível 

concluir que a crise hídrica impactou negativamente a distribuição dos retornos da 

Sabesp. Antes da seca, a distribuição era mais afunilada do que uma distribuição 

normal, sendo que uma maior parcela dos retornos se encontrava do lado direito da 

cauda, onde os retornos são acima da média. Já durante a seca, a distribuição ficou 

mais dispersa (achatada), sendo que a maior parcela dos retornos ficou abaixo da 

média (lado esquerdo da cauda). 

 Em relação aos critérios de Akaike, Schwarz, é possível afirmar que os retornos 

da Sabesp ficaram mais dispersos durante a crise hídrica, corroborando a informação 

anterior de que a sua curva de distribuição ficou mais achatada. Já a partir do teste 

de Durbin-Watson, é possível concluir que as variáveis praticamente não possuem 

correlação, nem antes e nem durante a seca. 
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 Após o conhecimento do beta e das estatísticas descritivas, será possível 

retornar a expressão 15 e determinar o prêmio de risco de mercado. 

 
5.15.1.2 Determinação do Prêmio de Risco de Mercado 

 
 De acordo com os conceitos estabelecidos na seção 2.12, o prêmio de risco de 

mercado se refere ao retorno adicional que o investidor exige para compensar o risco 

assumido ao investir no mercado de ações. Ele depende tanto do mercado em que se 

está inserido quanto do período em que foi analisado. 

 A sua metodologia de cálculo consiste em determinar o retorno médio de algum 

índice de mercado e compará-lo com o retorno médio de um ativo de renda fixa.  

 Existem alguns estudos a respeito do tema. Porém, nesse projeto de graduação 

será adotado o valor encontrado no artigo de Júnior, Chalela, Rochman e Eid Júnior 

(2009). Segundo os autores, a partir da série histórica do índice Ibovespa de 1996 a 

2008, o prêmio de risco de mercado encontrado foi de 3,66%.  

 A sua mensuração junto com a escolha da taxa livre de risco é de fundamental 

importância para o cálculo do Ke. 

 
5.15.1.3 Determinação da Taxa Livre de Risco 

 
 No que tange a escolha da taxa livre de risco, como a maior parte dos 

investidores da Sabesp é brasileira, será utilizada a taxa Selic. A sua estimativa ao 

longo do tempo seguirá a tabela 5. 

 
5.15.1.4 Cálculo do Custo de Capital Próprio (𝐊𝐞) 

 
 Após a definição dos valores de beta, de prêmio de risco de mercado e da taxa 

livre de risco, será possível encontrar o valor de 𝐾𝑒 utilizando a equação 15. Vale 

ressaltar que diante das mudanças nas projeções da taxa SELIC até 2040, o 

𝐾𝑒assume três valores distintos ao longo da vida da companhia. 
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Tabela 15 – Cálculo do 𝑲𝒆 

 2016 2017 2018 2030 2040 

Custo de Capital Próprio 16,89% 13,68% 12,89% 12,64% 12,64% 

Beta 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Taxa Livre de Risco 14,25% 11,04% 10,25% 10,00% 10,00% 

Prêmio de Risco 3,66% 3,66% 3,66% 3,66% 3,66% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5.15.2 Determinação do Custo de Capital de Terceiros (𝐊𝐝) 

 
 Conforme as premissas de endividamento estabelecidas na seção 5.8, o valor 

e a composição da dívida bruta ao longo do tempo serão os mesmos que atualmente. 

Dessa forma, o Kd será uma média ponderada entre as dívidas internas e externas da 

empresa.  

 Para fins de cálculo do WACC, como o pagamento de juros é uma despesa 

tributável, o Kd será abatido da alíquota de imposto de renda (34%). 

Tabela 16 – Dívida Interna e Externa 

 

Fonte: Sabesp (2016). 
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Tabela 17 – Cálculo do 𝑲𝒅 efetivo 

 2016 2017 2018 2019 2040 

𝐊𝐝 𝐞𝐟𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨 5,4% 4,8% 4,7% 4,6% 4,6% 

Alíquota de IR 34% 34% 34% 34% 34% 

𝐊𝐝 8,22% 7,30% 7,08% 7,0% 7,0% 

𝐾𝑑Dívida Interna 13,32% 11,46% 11,02% 10,85% 10,85% 

𝐾𝑑 Dívida Externa 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
5.15.3 Cálculo do WACC 

 
 Após a definição do Kd e do Ke é possível calcular qual seria o seu WACC. 

Tabela 18–WACC 

 2016 2017 2018 2019 2040 

WACC 11,03% 9,21% 8,90% 8,92% 10,86% 

% 𝑲𝒆 56,0% 57,5% 59,3% 61,2% 81,5% 

𝑲𝒆 16,9% 13,7% 12,9% 12,7% 12,7% 

Beta 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Taxa Livre de Risco 14,3% 11,0% 10,3% 10,0% 10,0% 

Prêmio de Risco 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 

% 𝑲𝒅 44,0% 42,5% 40,7% 38,8% 18,5% 

𝑲𝒅 5,4% 4,8% 4,7% 4,6% 4,6% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
5.16 Cálculo do valor de mercado da Sabesp: 

 
 A partir das premissas de receita, custo, endividamento e payout de dividendos, 

além da definição do Ke, será possível determinar o valor presente dos dividendos 

futuros e consequentemente calcular o valor justo da empresa. O ano de 2040 por ser 

o primeiro ano de crescimento estável, servirá de base de cálculo para o valor da 

perpetuidade. 

 O somatório dos dividendos trazidos a valor presente até o ano de 2040 é de 

cerca de R$ 13,7 bilhões e o seu valor terminal de aproximadamente R$ 3,7 bilhões. 

Dessa forma, como a Sabesp possui 683,52 milhões de ações, o valor justo para a 

empresa seria de R$ 25,45por ação, representando uma oportunidade de ganho de 
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35,73% frente ao preço de fechamento (R$ 18,75) do dia 30/12/2015. Segundo Sá e 

Tsubone (2016), o preço estimado pelo método do fluxo de caixa livre para o acionista 

seria de R$ 30, corroborando a oportunidade de ganho estabelecida anteriormente. A 

diferença entre os preços encontrados se deve principalmente a um maior otimismo 

dos autores com relação ao crescimento de volume faturado ao longo do tempo. 

Tabela 19 – Resultados 

Desconto de Dividendos 3 estágios Valor (R$ milhões) 

Valor Presente dos Dividendos 13.685,76 

Valor Terminal 3.719,32 

Valor de Mercado 17.405,62 

Número de Ações 683,52 

Valor Por Ação (R$) 25,46 

Valor Por Ação (R$) 30/12/2015 18,75 

UPSIDE/DOWNSIDE 35,81% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Até o dia da divulgação de resultados do 1° trimestre de 2016 (11/05/2016), o 

preço da ação negociado era condizente com o preço justo encontrado nesse projeto 

de graduação, resultando em um ganho superior ao estimado no quadro anterior.  

 

Gráfico 40 – Evolução do preço da ação SBSP3 

Fonte: Economática (2016). 

 Além de determinar o preço justo da empresa, muitos analistas do mercado 

financeiro gostam de analisar alguns indicadores financeiros, tais como: ROA, ROE, 

ROIC, P/L e P/V. 
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5.17 Análise dos Múltiplos 

 
 A partir das fórmulas contidas nas tabelas 4 e 5, será possível determinar cada 

um dos indicadores financeiros citados no parágrafo anterior. 

 
Tabela 20–Indicadores de Rentabilidade da Sabesp 

Indicadores 2016 2020 2025 2030 2035 2040 

ROA 3,2% 4,8% 8,6% 10,0% 10,8% 11,2% 

ROE 7,5% 9,2% 14,1% 14,7% 14,9% 15,0% 

ROIC 7,0% 8,6% 10,0% 11,0% 11,4% 11,4% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 No que tange ao ROA, este dependerá do lucro líquido e dos ativos. Como a 

Sabesp é uma empresa que investe bastante, é esperado que o seu ROA seja 

pequeno no início e depois aumente conforme a desalavancagem financeira da 

companhia. Dessa forma, o ROA que é de 3,2% em 2016, diante do crescimento do 

lucro líquido e da redução da alavancagem da empresa, será de 11,2% em 2040. 

Segundo Damodaran (2012), investidores do mercado financeiro somente consideram 

uma empresa como sendo um bom investimento caso o seu ROA seja maior do que 

5%. 

 Outro importante indicador financeiro é o ROE. É ele quem representa o retorno 

para cada unidade de capital investido pelos acionistas. Segundo Damodaran (2012), 

uma boa empresa é aquela que possui um ROE maior do que o seu Ke. No caso da 

Sabesp, a partir da análise da tabela anterior com a tabela 14, é possível observar 

que no início, o ROE é menor do que o Ke, mas que ao longo do tempo essa relação 

é invertida. Isso pode ser explicado pelo fato de que serviços de saneamento básico 

geram retornos no longo prazo. 

 Além disso, o ROE possui uma função de estimativa do payout ideal de 

dividendos no modelo de Gordon. De acordo com a equação 23, a razão entre a taxa 

de crescimento do lucro líquido na fase de estabilidade e o ROE, resulta no percentual 

ideal de lucro líquido que deve ser distribuído para os acionistas. No caso da Sabesp, 

como o ROE e a taxa de crescimento no período estável serão de 15% e 0,83% 

respectivamente, o seu payout ideal na perpetuidade será de 94,5%. Este valor é 

muito próximo aos 95% definidos na premissa 5.14, demonstrando que o modelo foi 

corretamente estimado. 
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 Em relação ao ROIC, este representa o quanto é retornado para cada real 

investido dos acionistas e dos credores, sendo de grande importância quando 

comparado ao WACC da empresa. Caso o WACC seja maior do que o ROIC, a 

companhia gasta mais para se financiar do que lucra com as suas atividades e novas 

formas de financiamento mais baratas devem ser procuradas ou a empresa precisaria 

alocar o seu capital de melhor forma. 

 No caso da Sabesp, com auxílio da tabela 17, é possível concluir que o seu 

ROIC na fase estável é próximo ao seu WACC, demonstrando que a empresa gera 

retornos próximos ao que gasta para se financiar. Isso pode ser explicado pelo fato 

de que o objetivo principal da empresa é a universalização dos serviços de 

saneamento básico e não a maximização dos recursos investidos. 

 No que tange ao cálculo dos indicadores de mercado, como o preço da ação 

não mudará ao longo do tempo e tanto o patrimônio líquido quanto os lucros líquidos 

aumentarão até 2040, não faz sentido analisá-los na fase de estabilidade. Dessa 

forma, o ano de 2016 é que servirá de base de cálculo. Para fins de valor de mercado 

da empresa, será utilizado o preço negociado da ação em 30/12/2015 de R$ 18,75.  

 Dessa forma, como o lucro líquido, o patrimônio líquido e o valor de mercado 

em 2016 serão de R$ 1 bilhão, R$ 15,1 bilhões e R$ 12,8 bilhões respectivamente, os 

indicadores 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 e 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 serão de 12,5 e 0,85 respectivamente.  

Em relação ao primeiro múltiplo, segundo Graham (1973), o seu valor máximo 

será inversamente proporcional ao Ke. Levando em consideração que o Ke em 2016 

será de 16,9%, o valor máximo a ser pago seria de 5,9 vezes o seu lucro líquido, o 

que deixaria as ações da Sabesp caras. Porém, haja vista que esse indicador é 

influenciado pelo otimismo do mercado financeiro, ele sozinho não é suficiente para 

avaliar um investimento e não se poderia afirmar que as ações da companhia estariam 

superestimadas. 

 Já em relação ao segundo índice, segundo Damodaran (2012), uma empresa 

que apresenta uma razão entre preço de mercado e patrimônio líquido menor do que 

1 é considerada um bom investimento. No caso da Sabesp, o seu indicador atende 

essa condição, fazendo com que a empresa seja considerada um bom investimento. 

 Por fim, outra análise interessante se refere à comparação entre taxa interna 

de retorno (TIR) da empresa e o juro real de um título público com vencimento em 

2040. A escolha do juro real se deve ao fato de que os investidores costumam cobrar 
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retornos acima do juro real para investimentos em infraestrutura. No caso da Sabesp, 

o valor de mercado do dia 30/12/2015 seria o desembolso inicial e os dividendos 

futuros seriam os fluxos futuros de recebimento, resultando em uma TIR de 12,3%. 

Ao retirar o efeito da inflação (4,5%), a TIR seria de 7,44% contra um juro real de 

5,26%, demonstrando mais uma vez que a companhia seria um bom investimento. O 

juro real foi determinado a partir do desconto da taxa Selic pela inflação projetada para 

2040 conforme a tabela 5. 

Tabela 21 – Indicadores de Mercado Sabesp 

Indicadores de Mercado Resultados 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 

12,48 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 

0,85 

 
5.18 Análise de Sensibilidade 

 
 Gestores e analistas do mercado financeiro muitas vezes não promovem 

estudos pessimistas das companhias sob análise. Somente as analisam da maneira 

atual, sem supor por exemplo que uma nova crise hídrica acontecerá. Dessa forma, 

de modo a demonstrar os impactos no valor de mercado da Sabesp, será realizada 

uma nova valoração supondo que um novo colapso hídrico ocorrerá no biênio 2028-

2029. Esse biênio foi escolhido haja vista que secas na RMSP ocorrem em um 

intervalo de aproximadamente 12 anos. 

 As grandes diferenças com relação às premissas adotadas na valoração 

anterior serão em relação aos preços das tarifas médias e ao crescimento de volume 

durante o biênio 2028-2029. As demais premissas se manterão iguais, com exceção 

do payout de dividendos no período de estabilidade que dependerá da nova 

alavancagem da empresa. Os indicadores macroeconômicos serão os mesmos da 

tabela 5. 
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Quadro 13 – Novas Premissas Gerais 

Premissas Critérios 

Receita  

Tarifa Até 2027, o reajuste anual será dado pela 
variação anual do IPCA abatido de um fator 
de eficiência (0,9386%). Entre 2028 e 2029, 
as tarifas médias decairão primeiramente 
4,54% e depois subirão 7,67%. A partir de 
2030, o reajuste voltará a sua base de 
cálculo anterior. 

Volume Até 2021 crescerá conforme o aumento do 
número de ligações. Depois sua taxa de 
crescimento decairá de forma linear até 
2027. Entre 2028 e 2029, os volumes 
decairão primeiramente 2,2% e depois 6,7%. 
A partir de 2030, os volumes voltarão a 
crescer de forma linear até 2040 quando o 
crescimento será de 0% ao ano. 

Impostos sobre Vendas Será suposto que os impostos sobre vendas 

corresponderão por 7% da receita bruta 

total. 

Custos e despesas operacionais  

Salários Seu aumento será dado pela variação anual 
do IPCA. 

Materiais gerais e de tratamento Seu aumento será dado pela variação anual 
do IGPM adicionada da taxa de crescimento 
anual do volume faturado. 

Energia elétrica Seu aumento será dado pela variação anual 
do IGPM adicionada da taxa de crescimento 
anual do volume faturado.  

Serviços Até 2027 crescerá conforme a variação 
anual do IPCA. Em 2028 aumentará 18% e 
em 2029 decairá 12%. A partir de 2030, 
voltará a crescer conforme a variação anual 
do IPCA. 

Despesas gerais e fiscais Seu aumento será dado pela variação anual 
do IPCA. 

Imobilizado Sua variação será dada pela diferença entre 

os gastos de investimentos e a depreciação 

no período.  

Depreciação Será 4,1% do Imobilizado 
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Gastos de investimentos (CAPEX) Até 2021 será dado pelo o aumento do 
número de ligações multiplicado pelo custo 
de uma ligação adicional. Depois decairá de 
forma linear até chegar ao valor mínimo de 
investimento permitido, correspondente a 
13% da receita operacional líquida. 

Dívida Total Será suposto uma proporção dívida líquida 

sobre EBITDA de 1 em 2040. Dessa forma, 

não será necessário um aumento do valor da 

dívida bruta atual. 

Resultados financeiros  

Pagamento de juros Será o valor da dívida bruta total multiplicado 
pelo 𝐾𝑑 

Variação cambial Será dada pela variação anual do dólar 
frente ao real. 

Receita do Caixa Será dada pela variação anual da taxa 
SELIC. 

Patrimônio líquido Aumentará conforme a diferença entre o 

lucro líquido e os dividendos distribuídos. 

Juros sobre capital próprio (JCP) Será dado pelo patrimônio líquido 

multiplicado pela variação anual da TJLP. 

Dividendos Até 2021 o payout será de 32,91%. Depois 

crescerá de forma linear até 2040 quando 

representará 90% do lucro líquido. 

Capital de giro  

Prazo médio de recebimento Será dado pelo prazo médio de recebimento 
de 2010 a 2015, que foi de 58 dias. 

Prazo médio de estoque Será dado pelo prazo médio de estoque de 
2010 a 2015, que foi de 4 dias. 

Prazo médio de pagamento Será dado pelo prazo médio de pagamento 
de 2010 a 2015, que foi de 20 dias. 

 
5.18.1 Nova Premissa de Receita 

 
 Como será suposto que uma nova seca ocorrerá durante o biênio 2028-2029, 

os dados observados durante a estiagem de 2014-2015 é que servirão de base de 

cálculo para as futuras projeções de reajustes tarifários e de crescimento de volume. 

 Como visto na seção 4.2, tanto as tarifas médias quanto o crescimento de 

volume sofreram fortes quedas durante a última estiagem. Em 2014, as tarifas médias 
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decaíram 4,54% e o volume faturado total recuou 2,2%. Em 2015, a partir da 

implementação do reajuste tarifário extraordinário e dos programas de bonificação e 

contingenciamento, as tarifas médias cresceram 7,67% e o volume faturado total 

decaiu 6,7%. As receitas brutas totais decaíram 6,21% em 2014 e ficaram estáveis 

em 2015. 

 Dito isso, já é possível supor como as tarifas e os volumes se comportarão de 

maneira pessimista. Os reajustes tarifários ordinários seguirão a fórmula 27 até 2027. 

Entre 2028-2029, os reajustes seguirão exatamente as variações ocorridas no biênio 

2014-2015 e a partir de 2030, voltarão a seguir a premissa anterior de cálculo. Já os 

volumes faturados, seguirão as premissas estabelecidas na seção 5.3 até 2027 e 

entre os anos de 2028 e 2029 decairão 2,2% e 6,7% respectivamente. A partir de 

2030, a taxa de crescimento anual dos volumes faturados voltará a decair de forma 

linear até que alcance 0% em 2040. 

 

Gráfico 41 – Nova Projeção de volume faturado total 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Como resultado final, a receita bruta total decairá 6,31% em 2028 e crescerá 

0,96% em 2029, demonstrando que os parâmetros seguiram o comportamento da 

última crise hídrica. 

 
5.18.2 Nova Premissa de Custos e Despesas Operacionais 

 
Com relação aos gastos operacionais, somente será suposto que os dispêndios com 

serviços aumentarão durante a nova crise hídrica. Diante dos gastos com campanhas 

de conscientização de uso da água, estes aumentarão 18% em 2028 e depois 

decairão 12% em 2029, seguindo exatamente o que foi observado na seca de 2014-
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2015.  A partir de 2030, o seu reajuste voltará a ser igual à variação da inflação dos 

últimos 12 meses. 

 
5.18.3 Nova Premissa de Dividendos 

 
Como visto na seção 5.14, o montante de dividendos distribuídos depende do 

indicador 
Dívida Líquida

EBITDA
, sendo que quanto mais próximo de 1, mais conservadora é a 

empresa com relação a gestão da sua dívida. Assim como na valoração anterior, será 

suposto que a empresa adotara uma gestão conservadora de dívida, ou seja, que o 

seu indicador será próximo de 1 em 2040. 

Como a nova crise hídrica de 2028-2029 afetará as receitas totais da 

companhia, menos dividendos serão distribuídos aos acionistas. O payout que na 

valoração anterior era de 95% em 2040, será de 90% no novo cenário, resultando em 

um indicador 
Dívida Líquida

EBITDA
 de 0,96 no período de estabilidade. A nova taxa de 

crescimento dos dividendos a partir de 2040 será de 0,80%. 

Assim como na valoração anterior, a taxa de crescimento dos dividendos no 

novo cenário seguirá o proposto pela modelo de dividendos em 3 estágios. Até 2021, 

diante de uma maior fase de investimentos, o payout será de 32,91%. Depois, o 

payout crescerá de forma linear até alcançar os 90% do lucro líquido conforme 

estabelecido no parágrafo anterior. 

 

Gráfico 42 – Nova distribuição de dividendos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.18.4 Novo Cálculo de Valor de Mercado da Sabesp 

 
 Diante do conhecimento de como as receitas, os custos e os dividendos se 

comportarão, já é possível determinar o preço justo da companhia no novo cenário. 

Para fins de obtenção do valor presente dos dividendos futuros, haja vista que os 

indicadores macroeconômicos se manterão os mesmos da valoração anterior, 

também será suposto que o prêmio de risco de mercado continuará em 3,66% e de 

que a taxa livre de risco será a taxa Selic. Dessa forma, o 𝐾𝑒 se manterá o mesmo 

que calculado na seção 5.15.1.4. 

 O somatório dos dividendos trazidos a valor presente até o ano de 2040 será 

de cerca de R$ 11,1 bilhões e o seu valor terminal de aproximadamente R$ 2,7 

bilhões. Dessa forma, como a Sabesp possui 683,52 milhões de ações, o valor justo 

para a empresa no cenário pessimista seria de R$ 20,21 por ação, representando uma 

oportunidade de ganho de 7,81% frente ao preço de fechamento (R$ 18,75) do dia 

30/12/2015. Como a oportunidade de ganho é relativamente pequena, a 

recomendação de investimento seria de posição neutra, ou seja, caso um investidor 

olhasse a Sabesp como forma de investimento em dezembro de 2015, ele não deveria 

nem comprar e nem vender ações da respectiva empresa. 

 Quando comparado com o valor de mercado encontrado na tabela 18, uma 

nova crise hídrica faria com a companhia perdesse R$ 3,6 bilhões de valor de 

mercado, valor próximo a perda de R$ 5 bilhões resultante da crise hídrica do biênio 

2014-2015. 

Tabela 22 – Resultados de um cenário pessimista 

Desconto de Dividendos 3 estágios Valor (R$ milhões) 

Valor Presente dos Dividendos 11.146,68 

Valor Terminal 2.670,56 

Valor de Mercado 13.817,25 

Número de Ações 683,52 

Valor Por Ação (R$) 20,21 

Valor Por Ação (R$) 30/12/2015 18,75 

UPSIDE/DOWNSIDE 7,81% 

 Em relação aos preços negociados no último dia antes da divulgação dos 

resultados financeiros do 1° trimestre de 2016 (R$ 26,96), como é possível verificar 

na tabela abaixo, caso o investidor optasse pelo cenário pessimista, a recomendação 
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seria de venda das ações da companhia, o que geraria um retorno de 

aproximadamente 25% sobre o capital utilizado no investimento, demonstrando que o 

mercado financeiro não considera uma nova seca nos próximos anos. 

Tabela 23 – Segunda comparação de resultados 

Desconto de Dividendos 3 estágios Valor (R$ milhões) 

Valor Presente dos Dividendos 11.146,68 

Valor Terminal 2.670,56 

Valor de Mercado 13.817,25 

Número de Ações 683,52 

Valor Por Ação (R$) 20,21 

Valor Por Ação (R$) 11/05/2016 26,96 

UPSIDE/DOWNSIDE -25,02% 

 No que tange aos seus indicadores financeiros, haja vista que o novo cenário 

geraria fortes perdas nas receitas da empresa, estes também sofreram perdas de 

qualidade. O ROA, o ROE e o ROIC que no cenário anterior eram de 11,2%, 15% e 

11,4% respectivamente, passaram para 8,6%, 11,8% e 8,7% respectivamente. 

 Quando observado sob a ótica das comparações ROE x 𝐾𝑒 e ROIC x WACC, 

como tanto o ROE quanto o ROIC serão menores do que os seus respectivos 

parâmetros de comparação, seria possível concluir que a companhia não conseguiria 

remunerar os seus acionistas pela sua taxa de atratividade mínima e nem retornar 

acima do que gastaria para se financiar. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 O presente projeto de graduação consistia em determinar o valor justo da 

Sabesp e consequentemente analisar como a crise hídrica paulista do biênio 2014-

2015 impactou na sua situação financeira.  

 De modo a realizar um estudo sobre o processo de avaliação de uma empresa, 

o projeto definiu e explicou os conceitos contábeis envolvidos nessa questão, além de 

abordar as técnicas de avaliação de empresas por fluxo de caixa descontado e 

desconto de dividendos. Diante das características de crescimento da Sabesp ao 

longo do tempo, a qual possui uma fase de crescimento extraordinário, seguido de 

uma fase de transição e um período de estabilidade, o modelo de desconto de 

dividendos em 3 estágios foi o escolhido. 

 Em seguida, para ajudar a entender como a empresa foi afetada pelo problema 

hídrico, foi feita uma profunda análise das causas da estiagem. Além da falta de 

chuvas oriundas do clima seco que assolou a região no biênio em questão, foi possível 

verificar que a dependência ao Sistema Cantareira e a falta de transparência do 

Governo do Estado de São Paulo em pleno ano eleitoral de 2014 potencializaram o 

agravamento da situação. No que tange a dependência ao Sistema Cantareira, esta 

era de conhecimento antigo, mas nada foi feito para evita-la.  

 A partir da análise das métricas da companhia antes e durante a crise hídrica, 

foi possível concluir que a sua saúde financeira foi debilitada, principalmente devido à 

queda do volume faturado total e a renúncia de receita oriunda dos programas de 

bonificação e contingenciamento propostos pela companhia. Um reajuste tarifário 

extraordinário foi aprovado pela ARSESP em 2015, mas não foi suficiente para manter 

as receitas no mesmo nível de anos anteriores. Além disso, foi possível verificar que 

os a desvalorização cambial do real perante o dólar também contribuiu para piorar a 

já complicada situação da Sabesp. 

 Assim como as demais métricas financeiras observadas, as ações da empresa 

também sofreram fortes quedas no biênio em questão. Estas, que antes da crise 

hídrica eram uma boa opção de investimento diante da piora do quadro econômico 

brasileiro, renderam abaixo do seu índice de mercado, demonstrando que o seu perfil 

defensivo também havia sido impactado. 

 Após analisar o comportamento antes e durante a seca, foi colocada em prática 

a técnica do modelo de desconto de dividendos em 3 fases. De modo a realizar uma 
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projeção conservadora da companhia, foi suposto que a fórmula de reajuste tarifário 

continuará a mesma de atualmente, que o crescimento do volume faturado seguirá o 

crescimento do número de ligações totais até 2021 e depois decairá de forma linear 

até 2040 quando crescerá zero, que a companhia não emitirá novas dívidas além das 

existentes, e de que o payout na fase de estabilidade será de 95% do lucro líquido. 

 Para fins de cálculo do custo médio de capital próprio (Ke), que integra o custo 

médio ponderado de capital da empresa (WACC), foi utilizado o modelo de 

precificação de ativos (CAPM). No que tange ao CAPM, o beta foi estimado em 0,72, 

o prêmio de risco de mercado foi de 3,66% e a taxa Selic foi considerada como sendo 

a taxa livre de risco. Vale destacar que o beta foi encontrado a partir de uma regressão 

linear por mínimos quadrados ordinários realizada no programa de computador E-

views ®, onde a variável dependente consistia da diferença entre os retornos 

logaritmos diários da ação da Sabesp (SBSP3) e da taxa Selic, e a variável 

independente era resultante da diferença entre os retornos logaritmos diários do índice 

Ibovespa e da taxa Selic. 

 Diante da análise do coeficiente beta e do R² foi possível concluir que a Sabesp 

é pouco sensível ao seu risco sistemático, corroborando a hipótese de que o setor de 

saneamento básico é considerado defensivo. De forma a estudar como a empresa se 

comportou antes e durante a crise hídrica, o intervalo de tempo de 2010 a 2015 foi 

dividido em dois: um primeiro período antes da seca de 2010 a 2013 e outro de 2014 

a 2015. 

 Assim como as demais métricas financeiras, o coeficiente beta e as estatísticas 

descritivas da regressão apresentaram uma piora durante a seca. No que tange ao 

beta, este que antes era de 0,62 passou para 0,87 durante a crise, demonstrando que 

o ativo ficou mais sensível, ou seja, que perdeu um pouco do seu perfil defensivo. Já 

em relação as suas estatísticas descritivas, foi possível concluir que os seus retornos 

diários ficaram mais dispersos durante a estiagem do que antes dela. A sua curva de 

distribuição de retornos ficou mais achatada e concentrada na cauda esquerda, 

demonstrando que além de terem ficado mais dispersos, os seus retornos ficaram na 

maior parte das vezes abaixo da sua média. A partir dos critérios de Akaike e Schwarz, 

também foi possível concluir que os seus retornos ficaram mais diversos. O teste de 

Durbin-Watson demonstrou que as variáveis praticamente não possuem correlação. 
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 No que tange ao cálculo do custo médio de dívida, este foi estimado a partir de 

uma média ponderada entre as dívidas existentes, variando ao longo do tempo 

dependendo dos indicadores macroeconômicos. 

 A partir da somatória dos dividendos futuros trazidos a valor presente pelo custo 

de capital dos acionistas, foi possível determinar o preço justo da companhia em R$ 

25,46 ou aproximadamente 35,81% a mais do que o preço de fechamento do ano de 

2015. Como o preço de mercado da Sabesp no dia anterior a divulgação de resultados 

do 1° trimestre de 2016 era de R$ 26,96, caso algum investidor tivesse seguido a 

análise desse projeto de graduação, teria obtido o máximo retorno possível definido 

anteriormente. 

 De modo a evitar que a Sabesp fosse considerada somente um bom 

investimento sob a ótica de algum investidor que visasse somente gerar retorno a 

partir da diferença entre o preço de mercado e o valor justo da empresa, foram feitas 

três importantes comparações: ROE x Ke, ROIC x WACC e TIR x Juro Real em 2040. 

Em relação à primeira, foi possível concluir que a empresa é um bom investimento 

sob a ótica do acionista. A partir da análise da segunda, foi possível concluir que a 

empresa retorna praticamente o que gasta para se financiar, demonstrando que a sua 

preocupação central é com a universalização dos serviços de saneamento básico e 

não a maximização dos seus retornos. Já a terceira, demonstrou que o a taxa interna 

de retorno é maior do que o juro real, fortalecendo a recomendação de compra da 

ação como forma de investimento. 

 Por fim, foi feita uma análise de sensibilidade na qual foi suposta uma nova 

crise hídrica durante o biênio 2028-2029. Nesse cenário pessimista, assim como na 

seca de 2014-2015, foi possível verificar que a empresa sofreu fortes quedas de 

receitas e que consequentemente o seu valor intrínseco foi afetado. A Sabesp que 

possuía um valor justo de R$ 25,46 num cenário sem estiagem nos próximos anos, 

deveria valer R$ 20,21 caso fosse considerada uma nova seca, resultando em uma 

queda de valor de mercado de aproximadamente R$ 3,6 bilhões. Como o retorno com 

relação ao preço de fechamento de 30/12/2015 seria de 7,81%, a recomendação de 

investimento seria neutra, ou seja, o investidor não deveria comprar e nem vender 

ações da empresa. Quando comparado com o preço de fechamento do dia 

11/05/2016, caso o investidor adotasse uma postura mais negativa com relação à 

quantidade de chuva, a recomendação seria de venda, gerando um retorno de 25% 

sobre o capital investido. 
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 No que tange os seus indicadores financeiros, estes também seriam 

prejudicados e a empresa não seria um bom investimento para aqueles que não 

quisessem ganhar dinheiro com a venda de suas ações na bolsa de valores. A 

empresa não conseguiria retornar o mínimo exigido pelos seus acionistas e nem 

retornar acima do que gastaria para se financiar. 

 

  



118 

 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 
Informe 2009, Brasília, 2009. Disponível em: 
<http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-
recursos-hidricos/conj2009_rel.pdf>. 

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, São Paulo. Disponível em: <www.arsesp.sp.gov.br>. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL, Indicadores macroeconômicos. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/home>. 

BARBOSA, A., Brusca, I., 2015. Governance structures and their impact on tariff 
levels of Brazilian water and sanitation corporations. 

BRENHA, Heloísa; GERAQUE, Eduardo. Consumo de água na Grande São Paulo 
cresce mais que a produção, São Paulo, 2014. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/04/1435060-consumo-de-agua-na-
grande-sao-paulo-cresce-mais-que-a-producao.shtml>. 

DAMODARAN, A., Investment Valuation – Tools and Techniques for Determining the 
value of any asset, 3ª. Ed. Wiley, 2012 

ESTACHE, A., Trujillo, L., 2003. Efficiency Effects of Privatization in Argentina's 
Water and Sanitation Services. ULB Institutional Repository. 

FOLHA DE SÃO PAULO, Corte no abastecimento de água atinge 60% dos 
paulistanos, diz Datafolha, São Paulo, 2014. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/10/1535091-corte-no-abastecimento-
de-agua-atinge-60-dos-paulistanos-diz-datafolha.shtml>. 

GITMAN, L. J. Princípios de Administração Financeira. 10ª. Ed. Pearson, 2004. 

MARANHÃO, Fabiana; RAMALHOSO, Wellington. Tratamento inadequado do 
volume morto traz riscos; entenda, São Paulo, 2014. Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/04/25/tratamento-
inadequado-do-volume-morto-traz-riscos-entenda.htm>. 

MARION, J.C., Contabilidade Empresarial, 10ª. Ed. Atlas, 2003. 

MARTIRANI, L.A., Peres, I.K., 2016. Crise Hídrica em São Paulo: Cobertura 
Jornalística, Percepção Pública e o direito à informação, USP. 

PEDROZA, Lucas. VOLUME VIVO: A negação da crise, 2015. Disponível em: 
<http://lucaspedroza.com/2015/04/16/volume-vivo-a-negacao-da-crise/>. 

SÁ, M., Tsubone, V., 2016. Sabesp - Assuming primary coverage with Buy Rating; 
Strong recovery in volume and tariffs, São Paulo. 



119 

 

SABESP. Relação com Investidores. Disponível em: 
<http://www.sabesp.com.br/Calandraweb/CalandraRedirect/?temp=0&proj=investidor
esnovo&pub=T&db=>. 

  



120 

 

8 APÊNDICE 
 

Tabela 24 – Resultado das projeções (2016 a 2040) 

DRE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

RECEITA BRUTA 10.377 11.111 11.843 12.563 13.328 14.139 14.982 

- AGUA 5.719 6.081 6.444 6.797 7.168 7.560 7.966 

- ESGOTO 4.503 4.867 5.228 5.588 5.972 6.384 6.812 

(-) DEDUÇÕES -726 -778 -829 -879 -933 -990 -1.049 

RECEITA OPERACIONAL 
LÍQUIDA 

9.651 10.334 11.014 11.684 12.395 13.150 13.933 

(-) Custos e Despesas 
Operacionais 

5.658 5.988 6.325 6.652 6.995 7.357 7.736 

EBITDA 3.993 4.346 4.689 5.032 5.400 5.792 6.197 

(-) DEPRECIAÇÃO 1.197 1.227 1.276 1.327 1.378 1.429 1.482 

EBIT 2.796 3.119 3.413 3.706 4.022 4.363 4.716 

(+/-) RESULTADO 
FINANCEIRO 

-1.371 -802 -804 -908 -1.664 -989 -965 

EBT 1.425 2.317 2.609 2.797 2.358 3.374 3.751 

(-) IMPOSTOS -398 -595 -670 -718 -606 -951 -928 

LUCRO LÍQUIDO 1.027 1.722 1.939 2.079 1.753 2.423 2.823 

        

FCFE        

(+) Lucro Líquido 1.027 1.722 1.939 2.079 1.753 2.423 2.823 

(+) Depreciação 1.197 1.227 1.276 1.327 1.378 1.429 1.482 

(-) Investimentos -2.379 -2.441 -2.506 -2.573 -2.641 -2.711 -2.818 

(-) Variação Capital de Giro 17 -90 -95 -93 -99 -106 -109 

(=) Fluxo de Caixa do 
Acionista 

-138 417 615 740 390 1.036 1.377 

        

Variação na Dívida Líquida        

(=) Dívida Líquida Anterior 11.482 11.900 12.050 12.073 12.018 12.205 11.967 

(+) FCFE 138 -417 -615 -740 -390 -1.036 -1.377 

(-) Dividendos 362 567 638 684 577 798 1.021 

(=) Dívida Líquida Fim do 
Período 

11.983 12.050 12.073 12.018 12.205 11.967 11.611 

Net debt/Ebitda 3,00 x 2,77 x 2,57 x 2,39 x 2,26 x 2,07 x 1,87 x 

(=) Caixa Fim do Período 1.139 1.072 1.049 1.104 917 1.155 1.511 
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DRE 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

RECEITA BRUTA 15.856 16.761 17.695 18.658 19.649 20.667 

- AGUA 8.385 8.818 9.265 9.725 10.198 10.684 

- ESGOTO 7.257 7.719 8.196 8.689 9.196 9.717 

(-) DEDUÇÕES -1.110 -1.173 -1.239 -1.306 -1.375 -1.447 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 14.746 15.587 16.456 17.352 18.274 19.220 

(-) Custos e Despesas Operacionais 8.133 8.548 8.981 9.434 9.907 10.400 

EBITDA 6.613 7.040 7.475 7.918 8.367 8.820 

(-) DEPRECIAÇÃO 1.536 1.593 1.652 1.712 1.774 1.838 

EBIT 5.077 5.447 5.823 6.206 6.592 6.982 

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO -929 -888 -842 -792 -739 -689 

EBT 4.148 4.559 4.981 5.414 5.853 6.293 

(-) IMPOSTOS -986 -1.039 -1.084 -1.136 -1.233 -1.331 

LUCRO LÍQUIDO 3.162 3.520 3.897 4.278 4.620 4.962 

       

FCFE             

(+) Lucro Líquido 3.162 3.520 3.897 4.278 4.620 4.962 

(+) Depreciação 1.536 1.593 1.652 1.712 1.774 1.838 

(-) Investimentos -2.924 -3.030 -3.134 -3.236 -3.336 -3.433 

(-) Variação Capital de Giro -113 -117 -121 -124 -128 -131 

(=) Fluxo de Caixa do Acionista 1.660 1.966 2.294 2.630 2.931 3.237 

       

Variação na Dívida Líquida             

(=) Dívida Líquida Anterior 11.611 11.198 10.735 10.233 9.710 9.205 

(+) FCFE -1.660 -1.966 -2.294 -2.630 -2.931 -3.237 

(-) Dividendos 1.247 1.503 1.792 2.107 2.426 2.768 

(=) Dívida Líquida Fim do Período 11.198 10.735 10.233 9.710 9.205 8.737 

Net debt/Ebitda 1,69 x 1,52 x 1,37 x 1,23 x 1,10 x 0,99 x 

(=) Caixa Fim do Período 1.924 2.387 2.889 3.412 3.917 4.385 
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DRE 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

RECEITA BRUTA 21.711 22.778 23.867 24.977 26.105 27.249 

- AGUA 11.183 11.693 12.215 12.748 13.292 13.845 

- ESGOTO 10.250 10.794 11.348 11.911 12.482 13.057 

(-) DEDUÇÕES -1.520 -1.594 -1.671 -1.748 -1.827 -1.907 

RECEITA OPERACIONAL 
LÍQUIDA 

20.191 21.183 22.197 23.229 24.278 25.341 

(-) Custos e Despesas 
Operacionais 

10.914 11.450 12.008 12.588 13.191 13.819 

EBITDA 9.277 9.733 10.189 10.641 11.086 11.523 

(-) DEPRECIAÇÃO 1.903 1.970 2.037 2.105 2.174 2.243 

EBIT 7.373 7.764 8.152 8.535 8.912 9.280 

(+/-) RESULTADO 
FINANCEIRO 

-642 -600 -566 -541 -527 -526 

EBT 6.731 7.163 7.586 7.994 8.385 8.754 

(-) IMPOSTOS -1.428 -1.523 -1.616 -1.706 -1.792 -1.874 

LUCRO LÍQUIDO 5.304 5.640 5.970 6.288 6.593 6.880 

       

FCFE             

(+) Lucro Líquido 5.304 5.640 5.970 6.288 6.593 6.880 

(+) Depreciação 1.903 1.970 2.037 2.105 2.174 2.243 

(-) Investimentos -3.527 -3.617 -3.702 -3.783 -3.858 -3.927 

(-) Variação Capital de Giro -133 -136 -138 -140 -142 -144 

(=) Fluxo de Caixa do 
Acionista 

3.547 3.857 4.166 4.470 4.767 5.052 

       

Variação na Dívida Líquida             

(=) Dívida Líquida Anterior 8.737 8.322 7.980 7.729 7.589 7.577 

(+) FCFE -3.547 -3.857 -4.166 -4.470 -4.767 -5.052 

(-) Dividendos 3.132 3.515 3.915 4.330 4.755 5.187 

(=) Dívida Líquida Fim do 
Período 

8.322 7.980 7.729 7.589 7.577 7.713 

Net debt/Ebitda 0,90 x 0,82 x 0,76 x 0,71 x 0,68 x 0,67 x 

(=) Caixa Fim do Período 4.800 5.142 5.393 5.533 5.545 5.409 
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DRE 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

RECEITA BRUTA 28.406 29.574 30.751 31.933 33.117 34.301 

- AGUA 14.407 14.978 15.557 16.142 16.733 17.329 

- ESGOTO 13.636 14.217 14.798 15.377 15.952 16.520 

(-) DEDUÇÕES -1.988 -2.070 -2.153 -2.235 -2.318 -2.401 

RECEITA OPERACIONAL 
LÍQUIDA 

26.418 27.504 28.598 29.698 30.799 31.900 

(-) Custos e Despesas 
Operacionais 

14.470 15.146 15.847 16.573 17.326 18.106 

EBITDA 11.948 12.359 12.752 13.124 13.473 13.794 

(-) DEPRECIAÇÃO 2.311 2.380 2.448 2.515 2.581 2.646 

EBIT 9.637 9.979 10.304 10.609 10.891 11.147 

(+/-) RESULTADO 
FINANCEIRO 

-540 -569 -617 -687 -770 -877 

EBT 9.097 9.409 9.687 9.922 10.121 10.270 

(-) IMPOSTOS -1.950 -2.020 -2.083 -2.136 -2.182 -2.217 

LUCRO LÍQUIDO 7.147 7.389 7.604 7.786 7.939 8.053 

       

FCFE             

(+) Lucro Líquido 7.147 7.389 7.604 7.786 7.939 8.053 

(+) Depreciação 2.311 2.380 2.448 2.515 2.581 2.646 

(-) Investimentos -3.990 -4.046 -4.094 -4.134 -4.166 -4.190 

(-) Variação Capital de Giro -144 -145 -145 -145 -144 -143 

(=) Fluxo de Caixa do 
Acionista 

5.324 5.579 5.813 6.022 6.210 6.367 

       

Variação na Dívida Líquida             

(=) Dívida Líquida Anterior 7.713 8.011 8.486 9.151 10.017 11.089 

(+) FCFE -5.324 -5.579 -5.813 -6.022 -6.210 -6.367 

(-) Dividendos 5.622 6.054 6.479 6.888 7.283 7.659 

(=) Dívida Líquida Fim do 
Período 

8.011 8.486 9.151 10.017 11.089 12.382 

Net debt/Ebitda 0,67 x 0,69 x 0,72 x 0,76 x 0,82 x 0,90 x 

(=) Caixa Fim do Período 5.111 4.636 3.971 3.105 2.033 740 

 


