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PLANTÃO EMPRESAS
AES Tiete E UNT N2
DADOS CADASTRAIS
Energia Elétrica

Setor

Nível 2

Seg listagem
Valor de Mercado
Princ. Acionista

TIET11

0,00

Participação IBOV (%)
R$ (mil)

3.997.373

Bndespar - BNDES Participacoes SA

28,33% do total

É HORA DE RENOVAR AS ENERGIAS
A AES Tietê foi um dos destaques negativos do semestre quanto ao desempenho de suas ações na Bolsa. Até o momento,
a TIET11 registra queda acumulada no ano de 17,90%, com investidores não muito otimistas em relação ao seu
endividamento (243,54% em relação ao seu patrimônio líquido). As notícias, no entanto, são positivas para a companhia,
que tem como principais acionistas o Bndespar com 28,33% de participação e a AES Brasil, com 24,28% do total e 61,57%
das ordinárias, sua controladora.
A AES Tietê Energia, seu braço de energia limpa, é uma das mais eficientes geradoras do país, com um parque composto
por nove usinas hidrelétricas e três Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's). A capacidade instalada chega a 2.658 MW
com ativos localizados nos rios Tietê, Grande, Pardo e Mogi-Guaçu (SP).
Para diversificar a fonte de geração de energia para além da hidrelétrica, a companhia incluiu em seu portfólio em 2017 a
fonte eólica, por meio da aquisição do Complexo Eólico Alto Sertão II. Sua capacidade instalada é de 386,1 MW, em um
complexo que soma quinze parques eólicos (BA) com energia contratada por 20 anos.

Fonte: AES Tietê RI
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Seguindo com a meta de gerar 50% de seu caixa com ativos de energia renovável até 2020, vieram os investimentos em
parques solares, com previsão para inicio de operação comercial em novembro deste ano para o Complexo Solar Boa Hora
(91 MWp). Ainda em construção, o Complexo Solar Água Vermelha deverá complementar o primeiro em 94 MWp, com
operação prevista para meados de 2019.
Os investimentos totais neste tipo de fonte renovável já somam R$ 1,3 bilhão, o que justifica os altos índices de
endividamento da companhia. Um terceiro projeto solar ainda está para sair do papel e deverá contribuir para que a
empresa se torne uma das maiores geradores de energia fotovoltaica do país, com um total de 300 MWp.
A dúvida sobre o futuro da AES Tietê que dividia os analistas está relacionada justamente com a sua controladora, que
acabou de concluir com êxito a venda de sua fatia na Eletropaulo por R$ 1,27 bilhão de reais. A holding manteria sua
participação na geradora ou seguiria por este mesmo caminho? Toda incerteza foi esclarecida quando o CEO da empresa
americana, Julian Nebreda, em entrevista à Reuters no início de julho, reafirmou o compromisso de continuar investindo
em seus ativos no Brasil.
Nebreda enalteceu as grandes oportunidades que o país ainda oferece devido suas dimensões continentais. Dentre elas, o
próximo leilão que o governo federal pretende realizar para viabilizar soluções de eficiência energética em Roraima, com
dificuldades no fornecimento vindo da Venezuela. O grupo enxerga na licitação uma chance de aplicar soluções de
armazenamento de energia com baterias, tecnologia já testada na hidrelétrica de Bariri (SP).
Em nivel global, é um investimento já consolidado através da joint venture Fluence, criada junto à Siemens. A intenção da
AES, segundo Nebreda, é tornar a companhia a pioneira de baterias no Brasil, onde concentrará recursos nos demais
ativos do portfólio renovável.

DISCLAIMER
O presente relatório foi preparado pela ELITE INVESTIMENTOS e destina-se somente para informação de investidores, não
constituindo oferta ou solicitação de compra ou de venda de qualquer instrumento financeiro ou de participação em
qualquer estratégia de negócio específica. Qualquer decisão de compra ou venda de títulos e valores mobiliários deverá
ser baseada em informações públicas existentes sobre os referidos títulos e, quando apropriado, deve levar em conta o
conteúdo dos correspondentes prospectos arquivados, e a disposição, nas entidades governamentais responsáveis por
regular o mercado e a emissão dos respectivos títulos.
A ELITE INVESTIMENTOS baseou este documento nas informações obtidas a partir de fontes que crê serem confiáveis,
mas que não verificou de modo independente; a Corretora não faz qualquer declaração no sentido de garantir e assegurar
a exatidão e integridade de tais informações, bem como não aceita qualquer responsabilidade pelas mesmas. As opiniões
presentes no relatório baseiam-se em informações que estavam disponíveis para o público à data da publicação e estão
sujeitas a alterações sem aviso.
A ELITE INVESTIMENTOS ou quaisquer de seus diretores ou funcionários poderão adquirir ou manter ativos direta ou
indiretamente relacionados à(s) empresa(s) aqui mencionada(s), desde que observadas as regras previstas na ICVM
483/2010 e regras e políticas internas. A ELITE INVESTIMENTOS não será responsável por perdas diretas ou lucros
cessantes que sejam decorrentes do uso do presente relatório. Os instrumentos financeiros abordados neste relatório
podem não ser adequados para todos os perfis de investidores.
Caso o instrumento financeiro seja expresso em uma moeda que não seja a do investidor, uma alteração nas taxas de
câmbio pode impactar adversamente o preço, valor e rentabilidade do instrumento financeiro. Os desempenhos
anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros, e nenhuma declaração ou garantia, de forma
expressa ou implícita, é feita nesse relatório em relação a desempenhos futuros.
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O presente relatório não poderá ser reproduzido, distribuído ou publicado pelo seu destinatário para qualquer fim sem o
prévio consentimento da ELITE INVESTIMENTOS.
A fim de atender a exigência regulatória prevista na Instrução CVM 598, de 03 de maio de 2018, o(s) analista(s) de valores
mobiliários responsável (eis) pela elaboração deste relatório de análise declara(m) que:
I - As recomendações refletem única e exclusivamente sua(s) opiniões pessoais e foram elaboradas de forma
independente, inclusive em relação à ELITE INVESTIMENTOS;
II – É (são) certificado(s) e credenciado(s) pela APIMEC;
II – Sua(s) remuneração é (são) fixa(s), podendo receber PL semestral de acordo com o resultado da Instituição como um
todo e não relacionado ao trabalho específico de análise.
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