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A melhor empresa ESG da América Latina

Somos a nova geração
Mais do que geração de energia renovável, renovamos a forma de comercializar energia

R$ 3,6 bilhões
em crescimento

Investimentos de
sucesso em novas
fontes renováveis
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+1,7 GW em
projetos eólicos
e solares

Assinatura de
1,0 GW em PPAs
de longo prazo
customizados

Desde 2017, um dos
casos de maior
crescimento do setor
elétrico brasileiro

Soluções inovadoras
desenvolvidas para
melhor atender ao
mercado

1 – Em agosto/2021, a AES Brasil recebeu o Rating MSCI ESG AAA

Listagem no
Novo Mercado
em março/21

Melhor empresa
ESG da América
Latina

O mais alto padrão
de governança
corporativa

Única empresa
‘AAA’ na América
Latina pelo MSCI
ESG Ratings¹

+1,7 GW adicionados nos últimos anos
Transformação de uma plataforma 100% hídrica para uma plataforma diversificada de geração renovável
Capacidade instalada por fonte de energia:

Início da
Transformação

Operacional
Atual

Contratado
Atual¹

Plano de
Expansão

(2017)

+1,0
GW
2,7 GW

8%

7%

+0,7
GW

20%
3,7 GW

33%

4,4 GW

72%

11%

+1,5
GW

5,9 GW

60%
44%

100%
Hidro

Eólica

Solar

+1,5 GW prontos para contratação, com um time dedicado na busca de
novos projetos greenfield e oportunidades de M&A
6

1 – Considera portfólio atualmente em operação + PPAs contratados em Tucano e Cajuína

45%

Estrutura projetada para gerar crescimento
Equipe de profissionais de primeira linha e uma estrutura organizacional robusta

COMERCIAL

NOVOS
NEGÓCIOS

ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO

Rogério
Jorge

Bernardo
Sacic

• Intimidade com o mercado, levantamento de oportunidades
de negócios com clientes existentes ou potenciais
• Agilidade e flexibilidade para entender e atender às
necessidades do cliente

• Busca de pipeline diversificada
para desenvolvimento de
projetos greenfield
• Atividade de M&A

Inteligência de
Mercado

Relacionamento
com o Cliente

Anderson
de Oliveira

Rodrigo
D’Elia
• Expertise na contratação e
desenvolvimento
• Proporciona a construção dos
projetos conforme planejado

Desenvolvimento
de Novos
Negócios

• Desempenho operacional
sólido
• Expertise em turnaround de
ativos de M&A

Engenharia e
Construção

Operação

Gestão do Portfólio

Riscos

FP&A

Rodolfo Moraes Lima

André Garcia

Bernardo Garcia

SUPORTE A TODA A CADEIA
DE CRIAÇÃO DE VALOR
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GESTÃO DE
ATIVOS
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Destaques do desenvolvimento de Tucano
322 MW de capacidade instalada eólica em construção, já contratada com clientes de primeira linha

PPAs de 2022 à 2042
✓ 157 MWm de energia
assegurada, ≅90%
contratada (P50)

BA

R$1.0481 milhões
Capex total contratado, sendo R$ 4,3 milhões/MW

≅45 km em linhas de transmissão

✓ 55% da capacidade instalada
total do Complexo Tucano

50% fator de capacidade médio (P50)

✓ Duração média de ≅17,3
anos

2S22 COD estimado
≅80% em financiamento, sendo R$ 715 milhões junto
ao BNB e R$ 500 milhões em debêntures, ambas com o
mais longo prazo já emitido por uma geradora
Tucano
Tucano (expansão)
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1 – Considera a participação de 50% na Fase 1 (77,5 MW de capacidade instalada), 100% na Fase 2 (167,4 MW de capacidade instalada), e a estrutura compartilhada do complexo de R$ 64 milhões

Evolução da construção conforme planejado
322 MW de capacidade em construção acelerada e entrada em operação estimada para o 2S22
Entrega das primeiras torres e pás em novembro

Obras 44% concluídas
Civil

89%

Subestação

98%

Linha Transmissão
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2%
100%

Bay de Conexão

96%

WTG

7%

Destaques do desenvolvimento de Cajuína
Complexo com 382 MW em evolução e capacidade para contratação de 866 MW adicionais
R$2.069¹ milhões

RN

Capex total contratado, sendo R$ 5,4 milhões/MW

PPAs de 2023 à 2043
✓ 209 MWm de energia
assegurada (P50)
✓ 31% da capacidade instalada
total do Complexo Cajuína

≅100 km em linhas de transmissão
58% fator de capacidade médio (P50)
1S23 COD estimado

✓ Duração média de ≅17,6 anos

≅75-80% meta de endividamento na
estrutura de capital

Cajuína (em desenvolvimento)

Fornecimento de
aerogeradores assinado
para 684 MW instalados
11

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)

1 – Considera capacidade instalada de 46 MW, 165 MW, 160 MW e 11 MW referentes a PPAs firmados em 2021. Além disso, considera também estrutura compartilhada do parque, de R$ 150,8 milhões

1,5 GW em pipeline pronta para contratação
Permitindo um crescimento adicional com o aproveitamento das oportunidades de mercado
Pipeline Tucano

Pipeline Cajuína

Ativo Solar

+260 MW

+866 MW

+378 MW

RN

BA

MG

Parecer de Acesso
Autorização
Licenças Ambientais
CUST/CCT
Fator de Capacidade1
Medição

Estimado 1T22

50%

58%

32%

10 anos

7 anos

2 anos

Contrato para fornecimento de até 1,5 GW em turbinas de primeira classe para os próximos anos
12

1 – Valores P50

Portfólio robusto de PPAs em negociação
À medida que os clientes agem rapidamente para garantir subsídios renováveis
Demanda mapeada de clientes no ACL
Breakdown por duração do PPA

Breakdown por tipo de contrato

Clientes C&I

2%

≅3,0
GW

52%

≅3,0
GW

46%

40%

61%

Soluções customizadas

PPAs de longo prazo

Energia renovável
10 anos

15 anos

20 anos

PPA tradicional

Alto-produção

Grande oportunidade de mercado, com 1,4 GWm de potencial demanda adicional identificada
13

+682 MW em PPAs contratados em 2021
Contratos de longo prazo contribuem para resultados futuros e sustentabilidade do negócio

Cap. Instalada (MW)

46

165

11

160

300

Energia Contratada (MWm)

21

80

4

80

150

Duração do PPA

20 anos

20 anos

13 anos

15 anos

15 anos

Início do Suprimento

Jan/23

Jan/24

Jan/23

Jan/24

Jan/24
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A melhor empresa ESG da América Latina

Evolução do setor para uma estrutura mais liberal
Abertura do mercado beneficiará as empresas mais bem posicionadas para atender à nova demanda
Ambientes de Contratação
Nº de Consumidores Livres
(mil)

Mercado Livre (ACL)

33%
Contratos
Bilaterais

9,9

CAGR 2015 – 2021E

Consumidores
Livres

8,6
7,1

5,8
5,2
4,1

Mercado Regulado (ACR)
1,8
Leilões
Regulados

Distribuidoras
2015

16

2016

2017

2018

2019

2020

2021E

O setor elétrico está se modernizando
A modernização é condição necessária para a transição energética

Machine learning, cloud computing e blockchain, além de avanços
em frentes como armazenamento de energia, monitoramento e
redes inteligentes criam novas oportunidades

Cogeração
Veículos
Elétricos

Energia
Eólica

Novas tecnologias para comercialização de energia

Energia Confiável

Estabilidade e confiabilidade da rede
Energia
Hídrica

Eficiência
Energética

CLIENTE

Prever, monitorar e identificar falhas

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
Energia
Limpa

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Energia
Acessível

Energia
Solar

Otimizar e prever a produção e consumo de energia
Mercado
Livre

Armazenamento

Dar mais controle ao consumidor
Gerenciar recursos behind-the-meter
Decisões baseadas em dados
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Inovação e integração de tecnologias
Ferramentas estratégicas que nos permitem oferecer soluções customizadas a todos os clientes

Mais de R$ 115 milhões investidos em
múltiplos projetos de 2010 a 2020

2º lugar entre empresas elétricas no
ranking Open Corps por 100 start-ups

Atualmente na 3ª rodada de aceleração de
start-up em parceria com a Liga Ventures
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Soluções
Energia +
Acesso simples ao Mercado
Livre e todo o suporte antes,
durante e depois

E+ Box
A tecnologia de gerenciamento
automatizado permite que os
dados sejam coletados e
processados

+
Acesso a produtos e serviços
complementares para apoiar
toda a jornada por meio de
parcerias

Otimiza o uso de energias
renováveis, selecionando
o melhor momento para
armazenamento e o momento
ideal para uso

Bem posicionada na corrida do mercado livre
O perfil da AES Brasil possibilita uma estratégia comercial eficiente e a oferta de soluções sob medida

✓

✓

✓

O portfólio atual permite a
adoção de uma estratégia
dinâmica de gestão de
energia

Permitindo que a AES Brasil se
beneficie de fortes tendências
de mercado

Aproveitadas por meio de uma
estratégia comercial eficiente
e da oferta de produtos
customizados

•

Sazonalidade (flat ou não)

•

Separação de lastro e energia

•

Flexibilidade de contrato

•

Especificidades de submercado

•

PLD horário

•

•

Estruturas legais personalizadas

Fim dos subsídios das renováveis

•

Aumento da conscientização ESG

•

Marca e reputação consolidadas

•
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Energia convencional/
incentivada
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Robustez na gestão de riscos
Estratégias de curto, médio e longo prazo para um portfólio otimizado e gestão de risco

+

21

+

+

GESTÃO ATIVA
DO PORTFÓLIO

NÍVEL ÓTIMO
DE CONTRATAÇÃO

CRESCIMENTO E
DIVERSIFICAÇÃO

Comercialização intrayear de
energia para aproveitamento de
oportunidades e mitigação de
riscos imprevistos

Nível de contratação de portfólio
para o ano seguinte para
otimizar o retorno ajustado
ao risco

Complementaridade de fontes
aumenta a resiliência e
competitividade do portfólio

Crescimento e diversificação
Fontes renováveis complementares reduzem a volatilidade do portfólio
Perfil Mensal de Geração

Perfil Horário de Geração

1.0

1.0

Jan

Fev Mar Abr Mai Jun

Jul

Ago

Set

Out Nov Dez

Hidro

22

Eólico

0

Solar

2

4

6

8

10

12

14

Portfólio

Fonte: DRI CCEE
Nota: Dados da Geração Alocada da carteira de ativos da AES Brasil em 2020, onde Geração Alocada = Geração Própria + Energia Recebida do MRE - Consumo de Energia dos Ativos
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A melhor empresa ESG da América Latina

Empresa referência em ESG na América Latina
Estratégia de negócios que incorpora os desafios globais para o desenvolvimento sustentável
Conquistas recentes
A única companhia com classificação ‘AAA’ na América
Latina pelo MSCI ESG ratings
Parte da carteira do Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3
pelo 15º ano consecutivo
Classificação “B” pelo Carbon Disclosure Project (CDP) nos
questionários de Segurança Hídrica e Mudanças Climáticas
Uma estratégia de negócios que incorpora os desafios globais
das Metas de Desenvolvimento Sustentável da ONU
Carbono neutro em 2025, comprometida em se tornar
carbono positivo até 2030
24

Iniciativas que reforçam nossos valores ESG
Detalhes adicionais sobre as principais práticas da AES Brasil

E

S

nvironment

ocial

G
25

overnance

4.400 hectares reflorestados com
espécies nativas desde 1999

Investimento Social Privado de
R$ 2,7 milhões em 2020 em
Educação
e
Conscientização,
Desenvolvimento Local e Inclusão
Produtiva

Listada no Novo
Mercado desde
março de 2021

Equivalente a 153 mil tCO₂ de
emissões evitadas em 2020

Green bonds para os Complexos
Solares Guaimbê e Ouroeste

Saúde e segurança é o valor nº 1
– nenhum acidente fatal desde 2010

Programa
de
Diversidade,
Equidade e Inclusão, que engloba
também o programa de qualificação
exclusivo para mulheres para operar
o Complexo Eólico Tucano

36% de membros independentes
no Conselho de Administração

Metas ESG na remuneração
variável: ~40% da remuneração
variável da CEO vinculada aos
critérios ESG

Ser a melhor escolha do cliente no
mercado livre, oferecendo soluções
resilientes, competitivas e responsáveis

26

Pilares estratégicos que garantem o crescimento
Caminhos para continuarmos a trilhar uma história de sucesso para a AES Brasil

Crescimento em fontes renováveis complementa o nosso portfólio

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

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

Responsabilidade com a sociedade, meio ambiente e governança

27

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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