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Destaques do período
Margem Líquida
Crescimento
•
•
•

+ 159 MW em M&A de ativos operacionais
+ 171 MW em PPA no projeto Cajuína
+ 378 MW em pipeline de projeto solar

R$ 353
milhões
EBITDA

Gestão ativa do portfólio
•
•

Compras antecipadas para fazer frente ao cenário hidrológico
≅R$ 190 milhões de custos evitados na margem em 2021

R$ 257
milhões
Lucro Líquido

Estruturas que sustentam a estratégia
•
•
•
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Acordo de investimento de R$ 855 milhões via equity concluído
Financiamento do BNB de R$ 711 milhões para Tucano
Otimizações societárias para aproveitamento de sinergias

R$ 28
milhões

Crescimento

3 Canteiro de Obras Complexo Eólico Tucano

+159 MW eólicos totalizam 4.399 MW instalados
Conclusão da aquisição dos complexos eólicos 100% operacionais – Mandacaru e Salinas¹

• +R$ 12 milhões no ebitda no 2T21²

• Recuperação de disponibilidade estimada em +7,0 p.p. até 2023
• Criação de valor com internalização das atividades de O&M

Complexo Eólico Mandacaru
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¹ – Anteriormente denominados complexos eólicos MS e Santos; 2 –Considerando os meses de maio e junho, após o closing da aquisição

Complexo Eólico Salinas

Projetos eólicos e solares complementam portfólio
Aceleração na trajetória de crescimento
+ 1.127 MW em pipeline eólica
•

•

Capacidade Instalada Atual³
(por fonte)
7%

16%

866 MW de capacidade instalada em Cajuína¹
•

Incorporação de Serra Verde ao cluster

•

Fator de capacidade médio elevado para 58,3%

4,4 GW
61%

17%

260 MW de capacidade instalada em Tucano²

+ 378 MW em pipeline solar (desenvolvimento no médio prazo)
•

378 MW de capacidade instalada (ou 459 MWp)

•

Localizado no norte de Minas Gerais

•

Fator de capacidade de 32%

Pipeline
(% da capacidade)
Pipeline Eólico
Pipeline Solar

25%

1,5 GW
75%
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Hídrica
Eólica (em operação)
Eólica (em construção)
Solar

¹ –De um total de 1.248 MW de capacidade instalada total do parque; 2 – De um total de 583 MW de capacidade instalada total do parque;
3 – Considerando ativos em operação, construção e desenvolvimento

Construção de Tucano on time, on budget
322 MW de capacidade com PPAs de longo prazo e entrada em operação estimada para o 2S22
2020

Cronograma
estimado

2º Semestre

Mobilização
Projeto executivo

Obras Civis
Instalações Elétricas
Aerogeradores (WTG)
Financiamento do Projeto

Evolução das obras
Civil

47%

Elétrico

45%

WTG
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0%

2021
1º Semestre

2022

2º Semestre

1º Semestre

Licença de Instalação

2º Semestre

Energização

Vias de acesso, rede de média tensão, plataformas e
fundações dos aerogeradores
Subestação, linha
de transmissão e bay de conexão
Entrega dos componentes, montagem,
comissionamento e operação
R$ 711 milhões contratado junto ao BNB
Custo: IPCA + 2,26% a.a. | Prazo: 24 anos

Visão global: 30% da obra de Tucano concluída
Etapas do projeto sendo desenvolvidas conforme o cronograma estimado
✓ 756 colaboradores envolvidos na mão de obra
✓ 50 km em torres de transmissão totalmente construídas
•

Lançamento de cabos condutores em execução

✓ Fundações dos aerogeradores iniciadas em abril
✓ Instalações elétricas
•
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Subestação e bay: instalação eletromecânica em andamento

1.248 MW do cluster de Cajuína em evolução
382 MW de capacidade instalada no Rio Grande do Norte com três PPAs de longo prazo
Cronograma estimado

FEVEREIRO

FEVEREIRO

2T21

JUNHO

AGOSTO

3T21

4T21

1º PPA
+46 MW

2º PPA
+165 MW

Contratação dos
Aerogeradores,
subestação e
transmissão

Incorporação de
Serra Verde e
PPA de +11 MW

3º PPA
+160 MW

Contratação
do BOP civil
e elétrico

Emissão da LI¹
e início da
construção

Contratação do primeiro
slot de turbinas

Serra Verde otimiza o complexo Cajuína
A integração do projeto de fator de capacidade de 64,2%
aumenta o fator de capacidade médio do parque para 58,3%
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¹ – Licença de Instalação

1S23

Evolução das
obras

2023

2022

2022

2021

PPAs de longo prazo

Entrada em operação
estimada (1º. 2º e 3º PPA)

+171 MW em PPAs de longo prazo
Novos PPAs de longo prazo em Cajuína reforçam resiliência e complementaridade do portfólio

• Fornecimento de 84 MWm
• Média de 15 anos de suprimento
• 171 MW de capacidade instalada
• Fator de capacidade de 59% (P50)
• COD estimada para 2023
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Gestão ativa do
portfólio
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UHE Barra Bonita

Nível de contratação hídrica em 78% para 2021
Atuação intrayear maximiza resultados e gestão de riscos frente ao cenário hidrológico adverso

Gestão ativa, com
inteligência de
mercado e estratégia
comercial integrada

Antecipação dos
efeitos da hidrologia
no preço de mercado

Agilidade na
implementação da
estratégia

Otimização do
balanço energético e
nível de contratação
do portfólio

Redução dos
impactos causados
pela hidrologia na
margem comercial

Compras de energia antecipada já cobrem mais de 100% da posição
short esperada para o segundo semestre¹
≅R$ 190 milhões de custos evitados² pela estratégia de gestão ativa
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1 – Considerando premissas CCEE em jul/2021 ; 2 – Quando comparadas as negociações intrayear ao preço atual praticado pelo mercado

Contratação hídrica reduzida para 80% em 2022
Compras antecipadas e diversificação de fontes como estratégia de hedge do portfólio hídrico
Preço Portfólio¹ ² (R$/MWh)

182

182

178

182

Nível de Contratação Total do Portfólio

86%

85%

71%

53%

Nível de Contratação Hídrica com Complementariedade

80%

80%

52%

27%

349
240

Curva Forward SE/CO (R$/MWh)³
1.833
307

1.013

1.033

693

415

493

573

573

2022

2023

2024

2025

Energia Hídrica Contratada

1.833

167

1.674
246

Energia Descontratada
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185

567

1.833
879
381

Energia Eólica e Solar Contratadas

Nota: data base em julho/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;
3 - Curva Forward SE/CO dos produtos de Longo Prazo. Fonte: Relatório Semanal de Preços de Mercado, Semana 29 – Dcide Ltda.

Direcionadores do
resultado

13Complexo Eólico ASII

Diversificação de portfólio protege margem
Em um cenário hídrico estressado
Margem Operacional Líquida (R$ milhões)

-3%

+5%

362

801
21

353

766

2T21

1S20

-3

2T20

Impactos 2T21
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1 – Considera subsidiárias integrais

-27

-1

Hídrica

Solar

Eólica

Outros¹

Maior compra de energia no
período

1S21

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

Custos refletem estratégia de crescimento
Manutenção dos níveis de PMSO/MW instalado entre os períodos
Custos de despesas operacionais (R$ milhões)

+10%

+10%

10
87
PMSO/MW instalado¹
(R$ mil)

Inflação

Crescimento

Diligência de custos:
Níveis de PMSO em linha com
o crescimento do portfólio

15

178

-5

Diligência de custos

26
2T20

97

4

195

26
Outros

Crescimento:
O&M de novos ativos
(Ventus, Mandacaru e Salinas)

2T21

1S20

1S21

Outros:
Implementação da estratégia de
digitalização aliada ao trabalho de
otimização dos ativos

1 – Considerando apenas MW instalado em operação. Ao considerarmos também os projetos em desenvolvimento, observa-se um PMSO/MW instalado de R$ 23,9 mil no 2T20 vs R$ 22,9 mil no 2T21

Gestão de risco mitiga cenário hídrico adverso
Impactos da escassez hídrica atenuados pela gestão ativa e inclusão de novos ativos eólicos no portfólio
R$ milhões

EBITDA

Lucro Líquido
-7%

-77%

275

119
257
28

2T20

2T21

2T20

+3%
588

2T21
-38%

606
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1S21

1S20

Dividend Yield de 3,2%
últimos 12 meses
(42% acima do CDI do período)

194
121

1S20

Dividendos de R$ 24 milhões
distribuídos no 2T21

1S21

Gestão financeira adequada ao crescimento
Geração de caixa robusta viabiliza investimentos e permite honrar compromissos assumidos
Fluxo de Caixa Consolidado
R$ milhões

297
1.108
-482
-310

Saldo Inicial
(Mar/21)

Geração de
Caixa
Operacional

Captações e
Amortizações

R$ 711 milhões
Captação contratada
com o BNB
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Investimentos

-48

-17

Despesa
Financeira

Impostos

R$ 760 milhões
Capex 2021 contratado,
sendo 46% já realizado

439
-109
Dividendos

R$ 855 milhões
Acordo de investimento

Saldo Final
(Jun/21)

Otimização da estrutura
societária

18 Complexo Solar GuaimbÊ

Incorporação da AES Tietê pela AES Operações
Sequência das mudanças societárias em prol do crescimento e aproveitamento de sinergias

Estrutura Proposta:
AES Corp

Liquidez

Dividendos

Benefícios adicionais de
alocação de capital

Aumenta a capacidade de
pagamento de dividendos

Preço da ação
Melhora o Total Shareholder
Return por meio de aumento no
valuation da ação
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Minoritários

AES Brasil

Novos Projetos

AES Operações
Subsidiárias

Conclusão estimada para o 4T21

É hora de renovar a
energia do mundo
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Compromisso para o futuro da nossa energia
Somos a nova geração

Ser a melhor escolha do cliente no
mercado livre, oferecendo
soluções RESILIENTES,
COMPETITIVAS e RESPONSÁVEIS
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CRESCIMENTO

EXCELÊNCIA

Adicionando ativos de
qualidade ao nosso
portfólio

Gestão de ponta dos
ativos, adicionando
valor e eficiência

INOVAÇÃO

RESPONSABILIDADE

Inovação como
elemento central do
nosso negócio

Liderando mudanças
com os mais altos
padrões ESG

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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