TELECONFERÊNCIA
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Destaques do período
Crescimento
•
•
•
•

+ 160 MW – Joint venture em Cajuína
+ 300 MW – PPA de longo prazo com suprimento de energia a partir de 2024
Evolução da construção de Tucano – finalização da fabricação e inspeção virtual das turbinas
Evolução do cluster Cajuína – contratação do BOP civil e elétrico

Gestão ativa do portfólio
•
•

Compras antecipadas para fazer frente ao cenário hidrológico
≅R$ 140 milhões de custos evitados na margem no 3T21

Estruturas que sustentam a estratégia
•
•
•
•
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Follow-on de R$ 1,1 bilhão, com emissão de 93 milhões de novas ações
Tucano – 1º financiamento de longo prazo (24 anos) e 1ª emissão de debêntures de 20 anos para uma geradora
AES Operações – otimização corporativa para aproveitamento de sinergias, com reconhecimento de R$ 533 milhões no trimestre
Melhor companhia ESG – única com classificação AAA no MSCI na América Latina

Crescimento

3 Canteiro de Obras Subestação Complexo Eólico Tucano

Crescimento consistente e acelerado
Plataforma diversificada de geração renovável, com +1,5 GW ready-to-go
Capacidade instalada por fonte de energia

Operacional
Atual
8%

Contratado
Atual¹
7%

+0,7
GW

20%
3,7 GW

33%

Plano de
Expansão
+1,5
GW

4,4 GW

11%

5,9 GW

60%

72%

45%

44%

Hidro

Eólica

Solar

Foco em novos projetos greenfield com retornos atrativos e M&As oportunísticos
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1 – Considera portfólio atualmente em operação + PPAs contratados em Tucano e Cajuína

+300 MW em contrato de longo prazo dolarizado
Nova avenida de crescimento com lançamento de produto focado em clientes com receita em dólar

• Fornecimento de 150 MWm a partir de 2024
• Energia convencional norte
• 15 anos de suprimento
• Opcionalidade – alocação no portfólio hídrico ou greenfield
• PPA precificado em dólar
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Evolução da construção on time, on budget
322 MW de capacidade com dois PPAs de longo prazo e entrada em operação estimada para o 2S22
2020

Cronograma
estimado

2º Semestre

Mobilização
Projeto executivo

Obras Civis

2021
1º Semestre

2º Semestre

Entrega dos componentes, montagem,
comissionamento e operação
Financiamento de R$ 942 milhões¹ (BNB + debêntures)
24 anos (BNB) | 20 anos (debêntures)

Civil

81%

Subestação

91%

WTG

Energização

Subestação, linha
de transmissão e bay de conexão

Financiamento do Projeto
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2º Semestre

Vias de acesso, rede de média tensão, plataformas e
fundações dos aerogeradores

Aerogeradores (WTG)

Bay de Conexão

1º Semestre

Licença de Instalação

Instalações Elétricas

Linha Transmissão

2022

2%
100%
94%
3%

Obras

40%
concluídas
1 – Considera participação de 50% da AES Brasil em Tucano I e 100% em Tucano II

382 MW do cluster de Cajuína em evolução
Complexo com capacidade para contratação de 866 MW em capacidade instalada adicionais
✓ 31% da capacidade instalada total do Complexo Cajuína

PPAs 2023 à 2043
(duração media de 17,6 anos)

Cronograma estimado

✓ Atualmente em finalização do licenciamento para início das obras
✓ Capex total contratado de R$ 2.069 milhões

2021

2022

2023

Início das obras

Milestones

Assinatura dos PPAs, projeto executivo e
mobilização para construção

Obras

Contratação dos aerogeradores,
subestação e transmissão
3T21 – contratação do BOP civil e elétrico

Energização

Evolução das obras

Entrada em operação no 1S23
(estimada)

COD
Financiamento do Projeto

Estruturação do financiamento do projeto (target de ≅75-80% de alavancagem)
Outubro/21 – conclusão do follow-on com destinação de recursos para os projetos em construção

Cajuína (em desenvolvimento)

Fornecimento de
aerogeradores assinado
para 684 MW instalados
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Fase A de construção: 314 MW
BOPs, equipamentos elétricos e
materiais totalmente contratados

Fase B de construção: 370 MW
BOP Civil (fase final de negociação)

Cajuína (866 MW ready-to-go)

Gestão ativa do portfólio
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UHE Barra Bonita

Nível de contratação hídrica em 74% para 2021
Atuação intrayear mitiga os efeitos decorrentes da hidrologia adversa na margem comercial

Gestão ativa, com inteligência de mercado e
estratégia comercial integrada

Reposicionamento do nível de contratação hídrica

Antecipação dos efeitos da hidrologia
nos preços de mercado

Estratégia bem sucedida de otimização do
balanço energético

≅R$ 140 milhões de custos evitados¹ no 3T21 por meio da
antecipação de compra de energia, reforçando a gestão ativa do portfólio
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1 – Comparação referente às negociações intrayear antecipadas vs preço praticado pelo mercado ao longo do trimestre

Adequação dos níveis de contratação
Compras antecipadas e entrada em operação de projetos eólicos reduzem exposição ao risco hidrológico

Preço Portfólio¹ ² (R$/MWh)

184

184

178

179

Nível de Contratação Total do Portfólio

84%

87%

82%

64%

Nível de Contratação Hídrica com Complementariedade

77%

61%

66%

38%

1.874

1.874

1.874

1.648
285

440

386

948

942

853

415

493

635

635

2022

2023

2024

2025

Energia Descontratada
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Energia Hídrica Contratada

723
516

Energia Eólica e Solar Contratadas

Nota: data base em setembro/2021
1 - Preço antes dos impostos; 2 - Considera os complexos eólicos Ventus, Mandacaru e Salinas a partir de 2021, Complexo Eólico Tucano a partir de 2022 e Complexo Eólico Cajuína a partir de 2023

Cenário hidrológico mais otimista
Novos eventos de chuva em setembro e outubro animam mercado

Chuvas acima da média no mês de outubro
trazem um maior alívio ao atual cenário
hidrológico e podem indicar um início de
período úmido dentro da normalidade

Manutenção de níveis elevados de
despacho termelétrico contribuem para o
controle dos níveis dos reservatórios

11

1 – Fonte: IPDO, ONS

Nível de Reservatório¹ (% volume útil)

Estruturas que sustentam
a estratégia

12 Complexo Solar Guaimbê

Follow-on capta R$ 1,1 bilhão
Foco na aceleração do crescimento diversificado com sólidos retornos
Oferta básica
•

Destaques da oferta

93 milhões de novas ações (100% primária)

3,2x

Destinação dos recursos
•

100% para projetos em construção, de baixo risco e contratados

•

Expansão do portfólio de ativos eólicos e solares no curto prazo

bookbuilding sobre a
quantidade ofertada

Recurso captado
•

Liquidação em 01 de outubro de 2021

Demanda da oferta
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•

61% das reuniões realizadas convertidas em ordem de compra

•

Aumento da participação do controlador reforça confiança na Companhia

54%

44%

alocado em fundos
Long-Only

alocado em novos
investidores

Reconhecimento de R$ 533 milhões no 3T21
Continuidade de uma reestruturação de longo prazo que suporta a estratégia de crescimento

Nova estrutura

Liquidez
Benefícios adicionais de alocação de capital

Sinergias e geração de valor adicional
A serem exploradas na nova estrutura corporativa

AES Operações1

Ativos operacionais
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1 – Conclusão da incorporação no 4T21

Tucano

Cajuína

Solar
(Novo Projeto)

Plataforma de project finance

Dividendos
Otimização de recurso para financiar os planos de
crescimento da AES Brasil

Direcionadores do
resultado

15Complexo Eólico ASII

Margem reflete hidrologia do período
Fontes complementares atuam como hedge natural do portfólio
Margem Operacional Líquida (R$ milhões)

-46%

-12%

389

1.154
34

211

1.012

1

3T20

203

8

Hídrica

Solar

Impactos 3T21
Maior compra de energia no
período, influenciada pelo
cenário hidrológico desafiador
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1 – Considera subsidiárias integrais

Eólica

Outros¹

Redução de receita em função
do menor preço do PPA
regulado de AGV, a partir de
jan/21, vs. bilateral exercido
com antecipação do COD

3T21

9M20

9M21

Contribuição dos Complexos
Ventus, Mandacaru e Salinas à
geração do período

Despesas refletem estratégia de crescimento
Incremento das despesas com a incorporação e otimização dos novos ativos adicionados ao portfólio
(R$ milhões)

+55%

+23%
9

1

3

118

14
11

314
254

4

76

3T20

Inflação/
Dissídio

Manutenção
de ativos

Turnaround
novos ativos

Tecnologia/
Inovação

Crescimento

Outros

3T21

9M20

Evolução dos custos e despesas
Foco no turnaround dos novos ativos, contratação de serviços de O&M
e implementação da estratégia de digitalização
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9M21

Sólida gestão em um cenário desafiador
Escassez hídrica atenuada pela gestão intrayear e adição de novos ativos ao portfólio
R$ milhões

EBITDA

Lucro Líquido
+742%

-71%
312

431
92

3T20

3T21

51
3T20

3T21
+125%

-22%
900

551
698
245

9M20
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9M21

9M20

9M21

Liquidez robusta viabiliza novos investimentos
Antecipação de captações para fazer frente aos compromissos assumidos para 2022
Fluxo de Caixa

656

268
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Debêntures
Tucano

Saldo Final
(out/21)

730

42
10

Saldo Inicial
(Jun/21)

2.246

1.116

R$ milhões

439

400

74
95

Geração de Captações e Investimentos Despesa
Caixa
Amortizações
Financeira
Operacional

11
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Impostos

Dividendos

Saldo Final
AES Tietê
(30/set/21)

Caixa
Saldo Final
Controladas Consolidado
(30/set/21)

Follow-On¹

Covenants de 3,85x para 4,50x

R$ 400 milhões² em debêntures em Tucano

Adequação para um perfil de
empresa em crescimento

Gestão financeira otimizada – debêntures de longo
prazo alongam perfil de endividamento da Companhia

1 – Valor Bruto de Captação; 2 – Considera participação de 50% da AES Brasil em Tucano I e 100% em Tucano II

É hora de renovar a
energia do mundo
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Por que investir na AES Brasil?
Ser a melhor escolha do cliente no mercado livre, oferecendo soluções resilientes, competitivas e responsáveis

40% de geração eólica e solar complementam nosso portfólio

+1,7 GW de capacidade renovável adicionadas nos últimos anos

+1,5 GW em projetos prontos para contratação, visando retornos reais ≥ 12%

Alta capacidade de entrega de produtos customizados de acordo com a demanda

Melhor companhia ESG, única com classificação AAA¹ na América Latina
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1 – Em 2021, a AES Brasil recebeu a classificação ESG nível AAA pelo MSCI

Relações com Investidores
ri.aesbrasil@aes.com
+55 (11) 4197-4925
ri.aesbrasil.com.br

Declarações contidas neste documento, relativas à perspectiva dos negócios, às projeções de resultados operacionais e financeiros e ao
potencial de crescimento da Companhia, constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação
ao futuro da Companhia. Essas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, do desempenho econômico do Brasil, do
setor elétrico e do mercado internacional, estando, portanto, sujeitas a mudanças.
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