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Resultado 4T20 e 2020 

AES Tietê 

4T20: Custo com energia ofusca brilho do ano, mas efeito contábil turbina resultado. 
 
Os resultados referentes ao 4T20 da AES Tietê vieram mistos, ao nosso ver. Se, por um 
lado, o resultado operacional foi impactado pelo alto custo com compra de energia 
devido à hidrologia atípica no trimestre, por outro, a contabilização do impacto positivo 
da solução do GSF (Lei 14.052) compensou riscos não hidrológicos no montante de R$ 
947 milhões. Vale notar que, apesar desse efeito ter sido apenas contábil neste 
trimestre, sua compensação ocorrerá, de fato, com a extensão do vencimento das 
usinas hidrelétricas da empresa por um prazo ainda pendente de divulgação final pelo 
órgão regulador.  
 
Recentemente, a companhia ainda anunciou (i) a contratação de venda de energia no 
mercado livre para dois clientes em quantidades de 80 MW médios e 21 MW médios 
com prazo de 20 anos, dando continuidade à estratégia de crescimento em fontes 
renováveis contratadas no mercado livre,  (ii) a quitação da pendência no mercado livre 

no montante de R$ 1,3 bilhão em janeiro de 2021, em contrapartida à extensão das 
concessões, (iii) a reestruturação que permitirá a migração para o Novo Mercado ainda 
no 1T21 através de troca de ações, (iv) a substituição do CEO pela até então CFO 
Clarissa Sadock e (v) a criação do Energia+, uma plataforma digital de comercialização 

varejista, mais uma iniciativa pioneira no mercado livre. 
 

Desempenho das ações. As units TIET11 acumulam alta de 11,0% nos últimos dozes 
meses, mas uma performance negativa de 2,4% desde o início deste ano. 
Considerando ainda não termos conhecimento do prazo exato da prorrogação das 
concessões das hidrelétricas, mantemos nosso preço-alvo para o final de 2021 em R$ 
16,20. Além disso, mantemos a recomendação neutra diante falta de potencial de 

valorização frente ao preço corrente e da expectativa de retorno via dividendos.  
 
Desempenho econômico-financeiro. A receita líquida totalizou R$ 532,2 milhões no 

4T20, ligeiramente superior t/t e a/a, e somou R$ 2,0 bilhões em 2020, em linha na 
comparação anual em função do aumento da geração solar ter compensado pequena 
queda nas gerações hidrelétrica e eólica.  
 
No 4T20, observamos forte alta do custo com compra de energia (+78% a/a), mas que, 
no acumulado do ano, apresentou queda de ~22%, além de outros ajustes como a 
substituição de planos previdenciários dos funcionários. Assim, o EBITDA (excluídos 
efeitos não recorrentes) atingiu R$ 219,9 milhões no 4T20, -29,5%t/t e -23,1% a/a, o que 
correspondem a uma margem de 41,3%, enquanto, no acumulado do ano, somou R$ 
1,1 bilhão, +8,8% a/a, equivalente a margem de 55,7%.  
 
Já o lucro líquido, apesar de ter sido impactado negativamente por um resultado 
financeiro menos favorável, foi beneficiado pela contabilização dos R$ 947 milhões 
referentes à solução do GSF, atingindo R$ 602,6 milhões no 4T20 (+471% a/a) e R$ 
848 milhões em 2020 (+182% a/a). Excluído esse efeito contábil, mas ainda 
considerando o forte desempenho na linha de custos ao longo dos três primeiros 
trimestres do ano, o resultado anual veio bem superior ao dos anos anteriores. 
 
 

Destaques financeiros               

R$ milhões 4T20 3T20 4T19 t/t a/a 2020 a/a 

Receita líquida 532,2 509,4 515,8 4,5% 3,2% 2.011,2 0,6% 

Lucro operacional 136,9 231,9 205,1 -40,9% -33,2% 801,1 10,8% 

Margem operacional (%) 25,7% 45,5% 39,8% - 19,8 p.p. - 14,0 p.p. 39,8%  3,7 p.p. 

EBTIDA 219,9 311,7 285,9 -29,5% -23,1% 1.120,0 8,8% 

Margem EBITDA (%) 41,3% 61,2% 55,4% - 19,9 p.p. - 14,1 p.p. 55,7%  4,2 p.p. 

Lucro líquido 602,6 51,1 105,6 1079% 470,9% 848,0 182,6% 

Margem líquida (%) 113,2% 10,0% 20,5%  103 p.p.  92,8 p.p. 42,2%  27,1 p.p. 

Fluxo de Caixa Operacional 301,7 227,6 307,8 32,6% -2% 992,7 14,8% 

Dívida Líquida 3.233,0 2.797,9 2.892,2 15,6% 11,8% 3.233,0 11,8% 

Dívida Líquida / EBITDA 12m 2,9x 2,4x 2,8x 0,5x 0,1x 2,9x 0,1x 

Fonte: AES Tietê e BB Investimentos. 

TIET11 
Recomendação Neutra 

Preço-alvo - 2021E 16,20 

Preço da ação – 24/02/2021 16,14 

Potencial de valorização 0,4% 

Retorno por dividendos 7,3% 

Retorno total ao acionista 7,7% 

 

Dados de Mercado     

 em 24/02/2021 

Valor de Mercado R$ milhões 6.349 

Variação 1 mês % -4,7% 

Variação 12 meses % 11,0% 

Variação 2021 % -2,4% 

Min. 52 sem. R$ 10,55 

Máx. 52 sem. R$ 18,21 

 

 
 

 

Avaliação     

  2021e 

Valor de Empresa R$ milhões 10.737  

Dívida líquida R$ milhões 4.275  

Valor para o Acionista R$ milhões 6.462  

Qtde. de Units # milhões 399,1  

WACC % 7,9 

 

Múltiplos       

 2021e 2022e 2023e 

VE/EBITDA 9,5x 8,0x 7,8x 

P/L 13,6x 13,3x 15,1x 

LPA (R$) 1,15     1,18   1,04  

Retorno por dividendo (%) 7,3% 7,5% 6,6% 
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Custos e despesas de O&M               

R$ milhões 4T20 3T20 4T19 t/t a/a 2020 a/a 

Compra de energia elétrica -163,7 -77,7 -91,9 110,7% 78,2% -358,5 -21,9% 

Encargos de uso de transmissão e conexão -56,8 -43,6 -40,1 30,4% 41,6% -181,5 17,3% 

Taxa de fiscalização -5,3 0,0 -2,5 n.a. 108,4% -10,4 3,7% 

Total de custos operacionais -225,8 -121,3 -134,5 86,1% 67,8% -550,4 -11,8% 

Pessoal -38,1 -35,8 -32,8 6,5% 16,3% -142,3 5,6% 

Entidade de previdência privada 23,3 0,0 -2,4 n.a. -1057,4% 20,3 -352,3% 

Material -5,8 -4,3 0,8 35,1% -861,3% -18,7 34,0% 

Serviços de terceiros -43,0 -33,6 -47,2 28,1% -8,8% -187,3 21,5% 

Depreciação e amortização -82,9 -79,8 -80,8 3,9% 2,6% -318,9 3,9% 

Provisões para processos judiciais e outros -27,1 0,0 -0,7 n.a. n.a. 0,0 n.a. 

Outras despesas / receitas operacionais 4,6 -2,7 -13,0 -270,4% -135,3% -12,5 -62,3% 

Total de despesas operacionais (ex-D&A) -86,2 -76,4 -95,4 12,8% -9,7% -340,4 -1,3% 

Total de custos e despesas operacionais (ex-D&A) -394,9 -277,5 -149,2 42,3% 164,8% -1.209,7 -5,2% 

Fonte: AES Tietê e BB Investimentos. 

 
Endividamento. A dívida líquida encerrou o trimestre em R$ 3,2 bilhões, montante 11,8% superior a/a, enquanto 
a dívida líquida/EBITDA atingiu 2,9x. 
 
Os investimentos realizados no 4T20 somaram R$ 119,9 milhões, montante 185% superior ao 4T19, com 

destaque para o início da construção do Complexo Eólico Tucano. Em 2020 os investimentos somaram R$ 250 
milhões, 27% abaixo do ano anterior que contou com as obras do Complexo Solar Ouroeste. O plano de 
investimentos prevê desembolsos de ~R$ 600 milhões em 2021 e ~R$ 700 milhões em 2022. 
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INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

 

Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com 

base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, 

que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do 

julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as 

projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. 

Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou 

outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer 

finalidade.  

 

Nos termos do art. 22 da ICVM 598, o BB - Banco de Investimento S.A declara que:  

 

1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou 

com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o 

Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) 

neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) 

empresa(s). 

 

2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas 

poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir 

participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e 

intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. 

 

3 – O Banco do Brasil S.A. detem indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, participação acionária no capital da Cielo S.A. (cuja 

participação é detida pelo BB – Banco de Investimento S.A.) e do IRB Brasil Re, companhias brasileiras listadas na bolsa de valores que podem 

deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas cobertas pelo BB – Banco de Investimento S.A. 

 

Informações Relevantes – Analistas 

 

O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório (“Analistas de investimento”), declara(m) que: 

 

1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram 

elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 

 

2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços 

prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas. 

 

Analista 
Items 

3 4 5 

Rafael Dias - - - 

 

3 – O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações 

e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise. 

 

4 – Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à 

companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório. 

 

5 – O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise.  

 

6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não 

implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. 

 

RATING 

 

“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de 

recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. “O investidor 

não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de Investimento. 
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