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AVISOS 

 

 

Este documento não representa sugestão formal de compra do ativo. Trata-se de 

uma análise econômica exploratória destinada à educação financeira de nossos 

clientes e alunos. 

 

Recomendamos o estudo, cautela e disciplina antes de tomar qualquer decisão de 

investimento. 

 

Os resultados apresentados são projetados com base em estudos estatísticos e nas 

informações prestadas pela empresa em seus relatórios. Existe a possibilidade dos 

resultados estimados não se confirmarem. 

 

Não compartilhe esse documento em todo ou em partes. Os conteúdos estão 

protegidos por direitos autorais constituindo crime o compartilhamento, facilitação 

de acesso, cópia ou comercialização deste conteúdo. 
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1. O que é a AES Tietê? 

A AES Tietê é uma empresa que atua no segmento de geração de energia. Ela possui 

um parque gerador composto por 9 usinas hidrelétricas e 3 PCHS (Pequenas centrais 

hidrelétricas). 

 

Seus reservatórios se encontram nos Rios Tietê, Grande, Pardo e Mogi-Guaçu, nas 

regiões central e noroeste do estado de São Paulo. 
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Em 1999 o estado de São Paulo promoveu o processo de privatização de seu setor 

energético.  Até então, a companhia CESP controlava todo o processo de geração, 

transmissão e distribuição de energia no estado, suas unidades de distribuição deram 

origens a Elektro, Eletropaulo, Comgas e CPFL privatizadas nos anos posteriores. A 

transmissora da CESP deu origem a CTEEP vendida para a ISA (empresa colombiana de 

energia) e suas unidades de geração deram origem a Cesp Tietê. Em 1999 o grupo AES 

adquiriu a companhia CESP Tietê que ser tornou então a AES Tietê. 

Cerca de 83% da matriz energética da AES Tietê advém da fonte hídrica. São usinas 

herdadas da CESP (com contratos de concessão até o fim de 2029) quase a totalidade da 

energia gerada estava contratada até 2015 por meio de um contrato bilateral (compra e 

venda) com a Eletropaulo. A partir de então a empresa vem focando em comercializar essa 

energia no mercado livre de energia. 

Nos últimos anos a companhia vem buscando formas eficientes de diversificar o seu 

portfólio de energia e reduzir o risco hidrológico, que é o principal ofensor dos seus 

resultados nos últimos anos. Abordaremos isso com mais detalhes a frente. 

A AES Tietê adquiriu em 2017 o complexo Eólico Alto Sertão II com capacidade instalada de 

386,1 MW e com energia contratada por 20 anos, com essa aquisição cerca de 12% do 

portfólio de energia hoje é representada pela fonte eólica, em seguida a companhia adquiriu 

ativos solares como o complexo Boa Hora e Bauru contratando suas energias por mais 20 

anos. 

Os principais pontos positivos em investir na AES Tietê são: 

• Forte capacidade de geração de caixa. 

• Boa prática de remuneração aos acionistas, pagamentos trimestrais da totalidade 

(ou mais) do seu lucro líquido. 

• Boas práticas de governança corporativa. 

 

Estrutura Societária 

O capital social da AES Tietê é composto por ações ON (40% do total) e PN (60%). Além 

disso, as units são negociadas no nível 2 de governança corporativa da B3 sob o código 

TIET11 e são compostas por 1 ON (TIET3) + 4 PN (TIET4). As units possuem 100% de tag 

along. A companhia também possui ADRs negociadas no mercado norte americano. 
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A empresa é controlada pela AES Corporation que possui 61,57% das ações ON (ações com 

direito à voto) e 24,3% do total de ações. O BNDES possui 28,3% das ações totais. O freefloat 

(ações em circulação no mercado) é de 47,4%. 

Fonte: AES Tietê Apimec Day 2018 

O que é a AES Corporation?  

É uma multinacional estadunidense especializada na produção e distribuição de energia. A 

AES foi fundada em 1981 pelo governo dos EUA e hoje é uma das maiores companhias de 

energia do mundo, atuando em 15 países e 4 continentes. Sua sede fica em Arlington, 

Virginia – EUA.  

Fonte: AES Tietê  
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2. Portfólio de ativos 

Usinas Hidroelétricas  

Na tabela abaixo temos listadas as principais usinas geradoras da companhia. O portfólio 

atual da AES Tietê tem cerca de 3200 MW de capacidade instalada total. Desse total, 

2658 MW provem das usinas hidrelétricas e que no processo de privatização tiveram seus 

contratos de concessão renovados por mais 30 anos (vencendo ao fim de 2029). 

 

 

 

Fonte: AES Tietê  
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As principais usinas da AES Tietê estão na Bacia do Tietê, Bacia do Rio Grande, Bacia do 

Paraná e Bacia do Paranapanema são os principais rios do estado São Paulo e do estado do 

Paraná. 

Fonte: Apresentação Institucional AES Tietê 

A Companhia vende quase a totalidade a sua energia no mercado livre. O Mercado 

Livre de energia é um ambiente de compra e venda de energia de curto prazo onde os preços 

geralmente são bem maiores que os preços pagos em contratos de médio longo prazo. Se 

por outro lado, existe a vantagem dos preços maiores, do outro lado, não existe a garantia 

gerada por contratos estáveis de longo prazo.  

A AES tem grande expertise na área comercial. A empresa busca manter uma estratégia 

bem dinâmica e ativa de curto médio e longo prazo para a mitigação do risco hidrológico 

(períodos de seca). 

Em contratos de longo prazo a empresa é obrigada a entregar a energia. Se houver uma seca 

que impeça a produção da energia contratada a Companhia terá que comprar energia de no 

Mercado Spot (muito mais cara) para honrar o seu contrato. 
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Na figura a seguir, vemos o nível médio de contratação do portfólio da companhia. A 

empresa já possui 80% de seu portfólio contratado para os próximos 2 anos, mas os valores 

devem se reduzir significativamente em 2021 e 2022. 

Fonte: AES Tietê Apimec Day 
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Usinas Eólicas  

Em agosto de 2017 a AES Tietê concluiu a aquisição do seu primeiro ativo de fonte 

renovável: Complexo Eólico Alto Sertão II localizado em Caetieté -Bahia. O preço da 

aquisição foi de R$ 600 milhões (podendo chegar a 700 dependendo da performance do 

ativo). A sua energia foi vendida nos leilões em 2010 e 2011 através de contratos regulados 

de longo prazo com vencimentos em 2033 e 2035. O preço médio de venda está atualmente 

em 190 e 150 R$/MWh. Além do pagamento pelo ativo, a companhia assumiu uma dívida 

de 1.15 bilhão da Renova energia, antiga responsável pelo projeto. 

Complexo Eólico Alto Sertão II 

 

 
Fonte: AES Tietê 
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Usinas Solares  

O complexo solar Guaimbê está situado no interior do estado de São Paulo. O investimento 

realizado na aquisição foi de 607 milhões, as obras já estão concluídas e a energia está 100% 

contratada por um preço de 277,44 R$/mwh sendo anualmente ajustada pela inflação, 

dessa forma estimamos um aumento no EBITDA da ordem de 80 milhões/ano. 

 

Complexo Solar Guaimbê 

 

 

 

 

Fonte: AES Tietê  
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Complexo Solar Ouroeste 

Em 2017, por meio da aquisição da Planta Solar Boa Hora e comercialização da Planta AGV 

Solar em leilão, a AES Tietê adicionou o Complexo Solar Ouroeste ao seu portfólio de 

ativos.  

Plantas Solares AES Tietê 

Fonte: AES Tietê. 

 

A Companhia atualmente trabalha na finalização do Complexo Solar Ouroeste (Boa Hora e 

AGV Solar) localizado na cidade de Ouroeste, Estado de São Paulo. O início das operações 

será em fases distintas: a primeira (Boa Hora) já iniciada a fase de testes em dezembro de 

2018 e a segunda (AGV Solar) prevista  para meados de 2019.  

A entrada em operação comercial do Complexo representará para a Companhia um 

acréscimo de EBITDA anual entre R$ 70 milhões e R$ 80 milhões, estimativa baseada 

nas seguintes premissas: (i) capacidade instalada de 144 MW; (ii) energia assegurada 

comercializada no leilão de 36 MWm; (iii) estrutura de custos projetada; (iv) contrato de 

venda de energia vigente, se encerrando em 2037 e 2040; e (v) entrada em operação 

antecipada da segunda fase do projeto (AGV Solar)  em 1 ano e meio, possibilitando a 

comercialização de energia no mercado livre neste período.  
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Energia como uma commodities 

Como a Tietê atua fortemente no mercado livre de energia o seu portfólio no longo prazo 

está consideravelmente descontratado, sendo assim uma variável de suma importância 

para análise do valor da empresa é entender como funciona o preço da energia. 

Em função da preponderância de usinas hidrelétricas no parque de geração nacional, o 

operador nacional do sistema (responsável pelo despacho das usinas) utiliza modelos 

matemáticos para calcular o preço da energia, os modelos tem por objetivo encontrar a 

solução ótima de equilíbrio entre o benefício presente do uso da água e o benefício futuro 

do seu armazenamento, medido em termos da economia esperada da não utilização dos 

combustíveis das fontes térmicas. 

Com base nas condições hidrológicas, na demanda de energia, nos preços de combustível, 

no custo de déficit, na entrada de novos projetos e na disponibilidade de equipamentos de 

geração e transmissão, o modelo de precificação obtém o despacho (nível de geração) ótimo 

para o período em estudo, definindo a geração hidráulica e a geração térmica para cada 

submercado. Como resultado desse processo são obtidos os Custos Marginais de Operação 

(CMO) que serve como uma medida para determinar o preço da energia. 

Na figura abaixo vemos uma curva projetada para o preço da energia hídrica, a curva é 

calculada com base nos preços que estão sendo negociados atualmente os contratos em 

cada período no mercado livre. 

 

Fonte:BBCE 
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Acreditamos que com a entrada das fontes alternativas (principalmente eólicas e solares) 

na matriz energética que estão saindo a preços bem baixos nos últimos leilões, exista uma 

pressão mais negativa no preço da energia hídrica de longo prazo. 

No gráfico abaixo vemos o preço médio que os empreendimentos de geração eólica foram 

arrematados nos últimos leilões. 

 

Esses empreendimentos estão entrando no sistema com um custo bem reduzido, vale 

ressaltar que nos leilões de 2018 a fonte eólica foi negociada a preços de 67 R$/MWh, isso 

reforça nossa visão mais pessimista com o custo marginal de operação no longo prazo. 
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3. Indicadores Financeiros 

 

Podemos perceber nos dois gráficos abaixo que os resultados da AES Tietê não têm 

dependência direta do cenário econômico nacional. A companhia passou pelo período de 

crise econômica em 2015 e 2016 sem nenhum impacto visível sobre Lucro Líquido e 

Margem Líquida. O maior agressor aos seus resultados é a ocorrência ou não de uma crise 

hídrica. Nos anos de 2014 quando passamos pelo pior cenário hidrológico dos últimos 50 

anos os resultados da empresa foram fortemente prejudicados. 

Ainda existe certo receio por parte do mercado de que, com a retomada do crescimento do 

país, possamos passar pelo mesmo cenário, alinhando um crescimento mais forte pelo lado 

da demanda de energia com o baixo nível de armazenamento nos reservatórios. 

 
Fonte: vicenteguimaraes.com 

 

 
Fonte: vicenteguimaraes.com 
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A Rentabilidade, medida pelo indicador ROIC, da AES Tietê está num patamar considerado 

bom: 12,6%. Geralmente um ROIC acima de 10% (e, consistentemente, acima desse 

patamar) é um indicativo de empresa com boa rentabilidade. O ROIC da Companhia é 

equivalente da Geração Paranapanema GEPA4 (12,6%)  ficando atrás da Engie EGIE3 que 

tem um ROIC de 18,5%.  

 
Elaboração Própria 

A Lucratividade é medida pelos indicadores de Margem (bruta, líquida e EBITDA). A 

Margem Bruta é uma relação entre as Receitas Brutas e o Lucro Bruto. Segundo Warren 

Buffet empresas com Margem Bruto acima de 20% têm algum tipo de vantagem competitiva 

importante e durável. Com base nesse parâmetro a Margem Bruta de 34,9% da AES Tiet 

está em um patamar muito bom. Em termos de lucratividade a empresa está bem situada 

em relação aos seus pares. Novamente a Engie (EGIE3) se destaca em termos de 

lucratividade. 

 
Elaboração Própria 

 

Dividendos 

A companhia conquistou fama de grande pagadora de dividendos. Esta fama se 

justifica. Como podemos ver no gráfico abaixo o Dividend Esperado da Yield da AES em 2019 
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supera o valor dos seus pares GEPA4 e EGIE3, que também prometem excelentes yields para 

o ano.  

 

A AES-Tietê possui uma prática de distribuição de proventos trimestrais. A cada 

resultado apura-se o lucro líquido do período e distribui-se o máximo possível, nos últimos 

trimestres o payout tem sido da ordem de 110%. Ao fim de cada ano a empresa distribui um 

JCP com base em sua reserva de lucros.  

O gráfico abaixo mostra a nossa projeção de Dividend Yield Esperado para 2019 e os 

próximos 7 anos. Como premissa assumimos que a empresa continue a distribuir um payout 

próximo a 110%. Esperamos para 2019 dividendos na faixa dos 12% com base nas 

cotações de hoje.  

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Meta de 50% EBITDA de fontes não hídricas até 2020 

A empresa possui uma meta de aquisições para chegar a um EBITDA 50% de fontes de 

energia não hídrica até 2020. Para alcançar esse objetivo a empresa vem fazendo aquisições 



17 
 

principalmente em energia eólica e solar. Em relação a isso três fatores tem incomodado o 

mercado e tornam a meta bastante ambiciosa. 

• O nível de endividamento da empresa já está próximo de 3X (indicador Dívida 

Líquida/EBITDA) e a empresa ainda tem cerca de 85% da capacidade de geração em 

fontes hídricas. 

• O crescimento via leilão greenfield (projeto a ser desenvolvido do “zero”) está muito 

acirrado, caso a empresa buscasse esses leilões ela seria forçada aceitar baixíssimos 

retornos, enquanto os projetos brownfield (projetos já operacionais) estão saindo a 

múltiplos bem elevados. Ou seja, não tem sido fácil fazer boas aquisições. 

• A empresa possui um perfil de ser “cash cow” (empresa com alta distribuição de 

proventos) e não pretende mudar isso. Caso o payout de 110% fosse reduzido a AES 

conseguiria reservar mais caixa para aumentar a capacidade de realizar boas aquisições, 

porém a redução de proventos é algo que não está na cabeça do management. 

 

 

Na simulação acima vemos que a empresa necessita de +900 milhões de EBITDA (vindo de 

fontes alternativas) para alcançar a sua meta, atualmente cerca de 15% do EBITDA vem 

dessas fontes. Os últimos M&A (fusões e aquisições) no setor tem saído a múltiplos elevados, 

supondo que todos esses M&A sejam realizados ao múltiplo que a Tietê fez a última oferta 

pelo Alto Sertão III da Renova Energia (8.5x EV/EBITDA de múltiplo), teremos um nível de 

alavancagem extremamente mais elevado, algo próximo de 5x dívida liquida/ebitda.   

                                                                             

Ressaltando que o limite dos covenants (limite máximo de endividamento estabelecido para 

a empresa) está na faixa dos 3.5x->3.8x dívida liquida/EBITDA.  

Em resumo, essa meta de crescimento é bem ousada e muito provavelmente a empresa teria 

que realizar um aumento de capital (oferta primária) para diversificar a sua matriz 

energética. O management descarta uma oferta primária, acreditamos que seria mal 

recebida pelo mercado com uma chance relevante do mercado precificar abaixo dos R$ 9 

(TIET11). Com isso nos parece razoável que a empresa adie essa meta para 2022 ou 2025 

permitindo assim que ela fique com um balanço mais confortável. 
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Endividamento 

O investidor mais desavisado iria se assustar com o endividamento da AES Tietê medido 

pelo indicador D/VP (Divida por Valor Patrimonial). A relação D/VP da empresa está em   

2,73. Valor muito acima do “máximo permitido” de 1,00 proposto em guias para iniciantes 

e cursinhos vendidos no mercado. Por esta visão a empresa estaria altamente endividada e 

prestes a sofrer um colapso financeiro.  

 
Elaboração Própria 

Entretanto, o indicador D/VP gera muitos erros de análise. Principalmente por ter uma 

abordagem patrimonial (VP=Valor Patrimonial) e desconsiderar a capacidade de 

pagamento da empresa. O indicador mais eficaz para verificar o endividamento das 

empresas é o Divida Líquida/EBITDA, pois este mostra, efetivamente, a capacidade de 

pagamento da empresa (EBITDA) em relação à sua Dívida. 

O endividamento da Tietê, medido pela relação Dívida Liquida/EBTIDA,  está próximo de 

3,1 vezes. Ainda que seja alto para a média das geradoras está bem abaixo do limite 

permitido pelos seus covenants (3.8 vezes). Covenants é o “limite máximo” do indicador 

DL/EBTIDA determinado pelos credores de uma empresa (credores são as instituições que 

emprestam o dinheiro para a empresa). Cada empresa possui um covenants próprio de 

acordo com a sua capacidade de pagamento. 

O endividamento atual não é tão preocupante. A companhia tem buscado alongar o 

prazo médio da dívida deixando o mais próximo possível do vencimento de suas concessões, 

além disso o custo da dívida é decente e, em um cenário de queda de juros, ter um passivo 

em CDI não é um problema.  
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4. Valuation: Ação Descontada e Ótimo Carrego de LP 

A AES Tietê possui indicadores de preço descontados em relação aos seus pares nacionais 

do segmento de geração de energia. Podemos ver isso nos gráficos comparativos de P/VP 

(relação Preço pelo Valor Patrimonial) e EV/EBIT (relação entre o valor da firma e o Lucro 

EBIT).  Quanto menor o valor desses indicadores, em tese, mais barata está a empresa.  

 
Elaboração Própria. Fonte RI das Empresas. 

As tabelas abaixo (em US$) mostram que, em comparação com pares da América Latina, a 

AES Tietê também está bastante descontada. Como podemos ver em todos os indicadores a 

Tietê é a empresa mais descontada entre seus pares e internacionais no segmento de 

geração. 

 
Fonte: Elaboração Própria & Bloomberg 

 

O que o mercado acha da AES Tietê? 

Como podemos ver na imagem da página seguinte o preço médio projetado pelos players 

de mercado para a unit TIET11 é de R$ 13,13. Patamar que ainda ofereceria um bom 

retorno de valor em relação aos níveis atuais de preço de mercado. Os analistas mais 

otimistas projetam a ação na faixa dos 16 reais, enquanto a análise mais pessimista projeta 



20 
 

R$ 10,50/ação. O cenário hidrológico é a premissa mais relevante. De 17 analistas que 

cobrem a empresa 5 recomendam compra enquanto 11 estão com recomendação neutra e 

1 com venda. Nós vemos o valuation da Tietê barato nos níveis atuais, principalmente no 

relativo com empresas de nível de risco semelhante, como Engie, TAESA, CTEEP. 

 
Fonte: Bloomberg 

 

Nosso Valuation 

Utilizando o método de Fluxo de Caixa Descontado desenvolvemos 3 cenários analíticos. No 

Cenário 1, consideramos uma piora das condições hidrológicas no longo prazo. Nesse 

cenário usando uma taxa de desconto de 7% real. No Cenário 1 o preço justo da unit 

TIET11 estaria em torno de R$ 11,60.  

Cenário 1 - Pessimista: 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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No Cenário 2, mais centrado, as premissas macroeconômicas estão em linha com as 

projeções do mercado considerando as aprovações de reformas (melhoras nas condições 

macros) e o não agravamento das condições financeiras internacionais. Não assumimos 

qualquer melhora nas condições hidrológicas de longo prazo. No Cenário 2 o preço justo 

da unit TIET11 estaria em torno dos R$ 12,90. 

Cenário 2 – Caso Conservador

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

No Cenário 3, mais otimista, que é o que adotamos para a precificação do ativo, 

mantivemos as mesmas premissas macroeconômicas do cenário base e onde estamos 

otimistas com a melhoria nas condições hidrológicas de longo prazo, entendendo que as 

condições climáticas adversas dos anos anteriores são cíclicas. No Cenário 3 o preço justo 

da unit TIET11 estaria em torno dos R$ 14,50. 

Cenário 3 – Otimista 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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5. Principais riscos 

 

• Hidrologia e GSF: A maior parte do EBITDA da empresa ainda vem de fontes 

hídricas, em um momento em que o cenário hidrológico do país ainda continua 

bastante desafiador (seca), os baixos valores de GSF e altos preços spots impactaram 

fortemente o resultado da Tietê, mas a empresa parece ter aprendido a lição. Tietê 

deixou cerca de 20% da sua energia descontratada como uma proteção contra a 

hidrologia ruim (períodos sem chuva), que é na nossa avaliação está menos afetada 

por um cenário adverso nos próximos anos que outras empresas (como Cesp e 

Light). 

• Preço da Energia de Longo Prazo: Nós vemos ainda uma correlação negativa entre 

o GSF e os preços de longo prazo sendo altamente assimétricos para as geradoras 

baseadas em hidrelétricas. Quando o GSF é baixo, os preços spot são geralmente 

altos (a menos que o GSF seja causado exclusivamente pela baixa demanda), e o 

mercado acredita que os preços a longo prazo são elevados. Isto não é 

necessariamente um bom para as geradoras hídricas porque o efeito negativo no 

resultado de curto prazo não pode ser compensado por uma perspectiva mais 

benigna para resultados a longo prazo. O mercado raramente dá a benefício da 

dúvida quando se trata de assumir que os preços continuarão altos no futuro. Mas o 

oposto é também verdade. Uma recuperação do GSF no curto prazo indica melhores 

resultados nos próximos anos, mas levanta questões sobre as perspectivas para os 

preços de longo prazo.  

 

• Exposição aos preços de longo prazo: O valuation da empresa é extremamente 

sensível ao preço da energia no longo prazo, a cada +- R$ 10/MWh nos preços de 

longo prazo TIET11 oscila +- R$0,8/ação. Os preços no mercado regulado estão 

atualmente oscilando na faixa dos R$ 150-170/MWh. 

 

• Overhang: Desde a restruturação societária o BNDES detém cerca de 28.3% de 

participação na AES Tietê, dependendo da estratégia do banco para venda de ativos 

“ilíquidos e não core” poderia representar um risco gerando grande pressão sobre 

os preços das ações. Além disso acreditamos que seja pouco provável que a AES tietê 

faça uma oferta primária para financiar as novas aquisições por conta do baixo 

patamar de precificação das ações, ao invés disso o ideal seria adiar a sua estratégia 

de crescimento em energia eólica e solar e também cortar os dividendos. Na nossa 
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visão um aumento de capital só faz sentido se for acima de 12 R$/ação e para isso a 

empresa teria que cortar dividendos e estender a meta renovável, como explicado 

anteriormente. 

 

• Alocação de Capital: O ambiente altamente competitivo entre as fontes de geração 

renováveis reduziu demasiadamente os retornos, e se essas fontes (particularmente 

solar) não forem capaz de reduzir os custos relacionados a materiais e tecnologias, 

sinergias regionais não serão suficientes para compensar a piora dos retornos. Esses 

retornos podem criar muito pouco ou nenhum valor para a Tietê considerando o 

custo de capital da empresa. 

 

 

 

6. Conclusão 

Em relação à AES Tietê destacamos como pontos fortes: 

• Alto grau de governança 

• Valuation barato e ótima assimetria de preço. 

• Alta distribuição de proventos, entre as empresas elétricas está entre as 2 melhores 

(junto com CTEEP). 

Acreditamos que o mercado tem penalizado excessivamente o preço das ações da AES Tietê. 

Em nossa visão os preços das ações estão subavaliados e os motivos para tamanho 

pessimismo do mercado são injustificados em nossa opinião. O nosso preço justo 

estimado para a TIET11 está em torno de R$ 14,5 e da TIET4 em R$ 2,90, valores que 

oferecem uma boa margem de segurança para o investidor em relação ao preço de mercado 

(em JAN/2019). 

As ações da empresa estão negociando com um valuation barato e tem Dividend Yield 

elevado (>12%). Atualmente nos parece uma assimetria de preço muito mais favorável 

que Engie ou TAESA. Assim, acreditamos que as ações da AES TIETÊ são ativos a serem 

analisados e estudados para fazer parte de uma carteira de ações de dividendos de longo 

prazo. 

 


