


● Mercado de atuação com ótimas perspectivas;

● Previsibilidade em seus contratos;

● Alta barreira de entrada a novos competidores;

● Market Share relevante no mundo.

● Carteira de clientes muito concentrada;

● Risco de Execução em novos projetos;

● Resultados inconsistentes;

● Empresa e gestão pouco testadas pelo mercado.
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A Aeris foi fundada com o objetivo de explorar o mercado de fabricação de

pás para aerogeradores. Sua fábrica está situada no Complexo Industrial e

Portuário do Pecém, no estado do Ceará, estrategicamente localizada na

principal região de geração eólica no Brasil e uma das melhores do

mundo.

A empresa indiana Suzlon se tornou a primeira cliente. Junto a ela, a

espanhola Acciona Windpower ocupou a totalidade das linhas de

produção, quando foram produzidas 153 pás.

A Aeris seguia com seu plano de expansão e captação de novos clientes.

Nisso, iniciou-se a produção para a WEG, para a GeneralEletric (GE), uma

das maiores empresas do mundo no setor de energia e uma empresa

dinamarquesa.

Aos poucos, a companhia foi se expandindo internacionalmente, o que

viabilizou a prestação de serviços nos Estados Unidos. No Brasil, a Aeris

ganhava reconhecimento no seu mercado de atuação.

Foi celebrado um contrato relevante com a empresa alemã-espanhola

Siemens-Gamesa, com duração inicial prevista até 2025. Além disso, a

empresa dinamarquesa renovou seu contrato garantindo aerogeradores

de potência superior.
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A Aeris tem como objetivo o desing, a prototipagem, a produção,

instalação, transporte, construção e comercialização de pás eólicas, sendo

uma das maiores do mundo nesse mercado de atuação. Esse é um produto

de altíssimo valor agregado e de difícil manufatura, por isso, acaba sendo

restrito a poucos players operantes.

Atualmente a Aeris conta com uma capacidade produtiva superior a

6 mil pás por ano, o equivalente a cerca de 9 GW de capacidade. O Brasil,

por exemplo, produz cerca de 21 GW, enquanto a produção mundial é de

cerca de 900 GW.

A empresa está posicionada em uma região estratégica no Brasil,

entre Ceará e Rio Grande do Norte, por isso consegue abastecer a indústria

com custo competitivo. Em um raio de quinhentos quilômetros da sua

unidade fabril, a empresa atende a cerca de 80% da geração de energia

eólica do país.

O Nordeste é tido como uma das melhores regiões do mundo para

essa finalidade, com ventos constantes e densos. O nível de utilização

médio dos aerogeradores por lá é de 42%, enquanto de outros países gira

ao redor de 34%.
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A localização também favorece a exportação, uma vez que próximo

de sua unidade fabril há o Porto de Pecém, onde chegam suas

matérias-primas e há escoamento de seus produtos. O mercado de

atuação da Aeris é restrito a poucas empresas globais, por isso sua

localização privilegiada pode ajudar na sua competitividade.

A empresa possui qualificação que atende os principais fabricantes

de turbinas eólicas do mundo e, por isso, vem ganhando mercado ao longo

dos últimos anos. Seu potencial de ordem coberta atingiu 13,6 GW,

indicando um market share próximo de 7,0%, excluindo a China. Vemos

essa informação na Figura 1.

Figura 1 - Market Share ex-China.
Fonte: RI Aeris.

A China é, de longe, o maior mercado de energia eólica no mundo,

embora com uma dinâmica de mercado bem peculiar. As maiores

empresas do mundo ex-China não têm relevância no país asiático, assim

como o contrário também é verdadeiro. Dito isso, consideramos o mercado

excluindo esse país.
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A dinâmica desse mercado é bem restrita. Geralmente os contratos

de prestação de serviços entre as empresas são de longo prazo, onde já é

definido a quantidade de pás a serem produzidas. Isso garante certa

previsibilidade de faturamento. Entretanto, eventuais descumprimentos

das cláusulas previstas (atrasos, por exemplo) ou produção abaixo da

qualidade padrão são plausíveis de fortes punições aos produtores.

Além disso, a pá é um componente com muita dificuldade de

produção, ainda mais nos novos modelos de turbinas, que são mais

complexos. Os investimentos em unidades fabris também são específicos e

altos. Dito isso, vemos uma barreira de entrada a novos competidores

razoavelmente forte.

O modelo de fornecedor dedicado fornece volumes contratados que

geram uma previsibilidade de receita significativa, além de gerar eficiência

de capital, minimizando capacidade ociosa. Por outro lado, a concentração

em poucos clientes acrescenta significativo risco em caso de não

renovação contratual.

Na Figura 2 temos a quebra da receita contratada da Aeris conforme

seus contratos de fornecimento. Apesar da recente diluição da Vestas,

vemos que os dois maiores clientes representam 75% das receitas da

empresa.

Figura 2 - Quebra de receita contratada por cliente.
Fonte: RI Aeris.
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As perspectivas de crescimento para esse setor são interessantes,

afinal de contas, existe uma mobilização global para a transição energética

com objetivo de diminuir a descarga de gases poluentes na atmosfera.

De acordo com a Bloomberg, é esperado que a energia eólica passe

de uma representação na matriz energética global de cerca de 8%, em

2017, para 21%, em 2050. O crescimento de MW de energia eólica

conectadas à rede elétrica no mundo apresentará um CAGR de 2% de 2020

a 2030, segundo a Woock Mackenzie.

Sabendo do protagonismo dessa agenda, é importante entender

para onde esse mercado caminha. Até há alguns anos atrás a produção de

energia eólica era cara e menos viável economicamente do que a produção

via usinas termelétricas movidas à carvão.

Na Figura 3, porém, vemos como seu custo de energia, medido

através do levelized cost of energy (US$/MWh), reduziu ao longo dos

últimos anos. Na verdade, não só isso, seu custo está também mais baixo

do que outros meios de geração de energia, como nuclear, gás natural e

carvão, ficando atrás somente da energia solar, por pouca diferença.

Figura 3 - Levelized cost of energy (US$/MWh) geração eólica.
Fonte: RI Aeris.
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Na Figura 4 temos a comparação do custo de energia entre as

demais fontes geradoras.

Figura 4 - Levelized cost of energy (US$/MWh) por fonte de energia .
Fonte: RI Aeris.

Projeções indicam que esse custo pode cair ainda mais, afinal de

contas, muitos investimentos estão sendo realizados na tecnologia de

armazenamento da energia gerada. Além disso, existe uma tendência no

aumento da curva de potência dos aerogeradores que estão sendo

comercializados hoje em dia.

No Brasil, há um enorme potencial de crescimento da energia eólica,

seja offshore ou onshore. Estimativas indicam que até 2026 teremos um

crescimento de cerca de 65% frente a capacidade de produção atual, uma

vez que as condições geográficas favorecem essa operação.

Esse crescimento virá, sobretudo, acompanhado por uma tecnologia

superior, trocando fibras de vidro por fibras de carbono e colocando ainda

mais potência nos aerogeradores. Isso reforça a complexidade da produção

e, consequentemente, as barreiras competitivas contra entrantes.
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A Aeris está inserida no segmento de listagem Novo Mercado, sendo

esse o maior nível de exigência quanto ao rigor das Boas Práticas de

Governança Corporativa.

Conforme vemos na Figura 5, a Aeris possui um controle acionário

bem definido, em posse da família Negrão. A família tem um histórico

empreendedor, quando na década de 1930 fundaram o Instituto de

Química de Campinas.

A partir da década de 1990, a empresa se transformou na Medley, um

dos nomes mais populares entre o setor farmacêutico nacional. A Medley

foi vendida e, com o dinheiro, foi feito o investimento na fazenda de

confinamento de gado e na criação da Aeris.

No passado, entre os anos de 1995 e 1999, a família foi alvo de

investigações. Nos últimos anos nada foi encontrado contra a família e

contra a Aeris.

Figura 5 – Estrutura Acionária.
Fonte: RI Aeris.
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Alexandre Negrão está à frente do Conselho de Administração da

Aeris. Negrão ajudou na construção do patrimônio da família. Já no cargo

de CEO temos Bruno Vilela, que tem passagem em outras empresas de

grande porte, inclusive já trabalhou na Medley.

Alguns riscos podem ser destacados ao investir nas ações da Aeris.

Em primeiro lugar, apesar de reconhecer que esse setor tem perspectivas

de crescimento sustentáveis para o futuro, a dinâmica de produção ainda é

muito concentrada em poucas empresas globais.

Nesse caso, a Aeris possui 4 clientes em carteira que representam

quase 80% de market share mundial, excluindo a China. A Vestas, por

exemplo, representou quase metade do faturamento em 2021, enquanto a

Nordex representou cerca de 27%.

Mesmo que sejam empresas sólidas, com atuação global, existe um

risco de crédito que pode impactar diretamente as finanças da Aeris. Mais

do que isso, a não renovação dos contratos de longo prazo pode impactar

negativamente a companhia e ainda gerar uma capacidade industrial

ociosa relevante, pressionando sua margem de lucro.

Outras empresas também podem entrar nesse mercado e acirrar a

concorrência. A WEG, por exemplo, é uma empresa que já atua no

segmento de geração, transmissão e distribuição de energia e que, caso

decida entrar no mercado de atuação da Aeris, pode comprometer suas

perspectivas futuras.
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Além disso, os aerogeradores produzidos são produtos de alto valor

agregado e de certa complexidade no processo produtivo. Por conta disso,

eventuais falhas ou acidentes no seu transporte podem ter um alto custo

para a companhia, além de poder minar sua imagem com clientes.

Por fim, a Aeris é uma companhia recente tanto na bolsa de valores

como também fora dela. Por causa disso, ainda não temos dados históricos

relevantes sobre a empresa, o que acrescenta um risco de execução e

governança. O desconhecimento ou a falta de segurança que isso gera

pode impactar na precificação das ações.

A Aeris tem um histórico operacional curto, o que dificulta e limita

uma análise mais aprofundada e complexa sobre seus resultados. Ainda

assim, é possível enxergar como a prospecção de clientes ajudou no seu

ganho de escala.

Desde sua fundação, a empresa passou por diversas ampliações no

seu parque fabril, para acomodar a produção de pás maiores e mais

complexas, de acordo com a transformação e demanda dos seus clientes. O

aumento na produção permitiu que seu faturamento tivesse uma alta

expressiva desde então.

Na Figura 6 acompanhamos a produção de sets, que correspondem

a um conjunto de três pás. A recente queda nesse número reflete ao

aumento do MW por set, que mais do que dobrou nesse mesmo período,

devido ao aumento do tamanho das pás.
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Figura 6 – Escala de produção.
Fonte: RI Aeris.

Apesar disso, a Aeris ainda opera com uma capacidade ociosa

relevante, sabendo que é possível produzir cerca de 2000 sets por ano. É

verdade que a companhia segue prospectando clientes e renovando seus

contratos antigos por outros novos.

Já na Figura 7 vemos como essa produção refletiu no seu

desempenho operacional. É nítido como seu faturamento teve um forte

desempenho desde então, com um CAGR de 38,9% nos últimos 5 anos.

Entretanto, as demais linhas do negócio não tiveram o mesmo

desempenho. O CAGR do EBIT, no mesmo período, foi de 6,6% e o lucro

líquido convergiu a zero. Isso nos mostra que a qualidade da operação foi

comprometida durante esse crescimento.

Isso aconteceu mesmo a despeito de seus contratos de venda de

produtos serem protegidos contra aumento de custos devido a eventos

inflacionários. Por outro lado, o ganho de escala exigiu da Aeris linhas de

operação mais complexas, sendo que muitas delas ainda não atingiram sua

maturidade, isso é, menor diluição de custos fixos.
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Além disso, a desvalorização do real junto ao aumento da

participação das vendas para o mercado interno incorreu em maiores

custos de importação dos materiais diretos, os quais possuem isenção

quando são vendidos diretos para o exterior. Dito tudo isso, o custo de

produção subiu mais do que seu faturamento.

Figura 7 – Resultado operacional.
Fonte: RI Aeris.

À medida que a operação atinja sua maturidade, podemos esperar

um ganho de lucratividade e rentabilidade, embora a Aeris tenha

encontrado mais dificuldade nessa maturação do que o esperado

anteriormente. O reflexo disso é ilustrado na Figura 8, onde vemos como os

indicadores de qualidade foram impactados.

Segundo projeções, o ganho de lucratividade e rentabilidade que

devem existir ao longo dos próximos anos não serão suficientes para fazer

com que seus indicadores voltem ao mesmo patamar pré-IPO. Isso nos

mostra a dificuldade da empresa em conseguir manter sua

competitividade.

13



Figura 8 – Lucratividade e rentabilidade.
Fonte: RI Aeris.

Por outro lado, vemos como positivo o trabalho da gestão no controle

financeiro da empresa, conforme mostra a Figura 9. Em 2021 foram

emitidas duas séries de debêntures que totalizaram cerca de R$1,3 bilhão.

Com isso, o cronograma de amortização de suas dívidas se alongou e o

custo de capital ainda reduziu.

Figura 9 – Endividamento.
Fonte: RI Aeris.
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O fato da gestão ter feito bom trabalho no gerenciamento das dívidas

não exclui, contudo, o alto endividamento atual da companhia. A relação

dívida líquida sobre EBITDA ultrapassa a barreira de 3x e está próxima de

atingir seu covenant, estipulado em 3,5x, quando o cronograma das dívidas

podem ser adiantados de forma compulsória.

Por fim, a Aeris também enfrenta dificuldade em gerar caixa de

forma saudável. Isso porque sua operação já caiu bastante em lucratividade

devido a maturação das linhas produtivas, além da maior necessidade de

capital de giro, que corrói seu caixa operacional (Figura 10).

Figura 10 – Geração de caixa livre e operacional.
Fonte: RI Aeris.

A empresa explica que a maior necessidade por capital de giro veio

em momento de proteção contra o mercado, quando existia uma

disrupção global na cadeia produtiva, o que poderia atrasar sua operação.

Ainda assim, a situação poderia ser melhor.

Por tudo isso, vemos que apesar do seu crescimento, a Aeris ainda

enfrenta certas dificuldades de execução, algumas delas de curto prazo.

Isso acrescenta risco à operação e ao investimento.
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As estimativas de crescimento para o setor se renovaram neste ano.

Em primeiro lugar, o tema segurança energética é mundialmente

debatido, afinal de contas, a Guerra entre Rússia e Ucrânia comprometeu o

fornecimento de gás para a Europa, refletindo na escassez e encarecimento

da energia no continente.

Além disso, existe uma boa oportunidade a ser capturada no

segmento offshore, no qual a Aeris planeja aproveitar o plano do governo

dos EUA que prevê implantar, até 2030, 30 GW em eólicas offshore.

Logo, sabendo da competitividade e viabilidade da produção de

energia elétrica, podemos esperar um crescimento contratado para o setor

durante os próximos anos. A empresa vem investindo em linhas de

produção maiores, para “surfar” essa tendência do mercado.

No último trimestre, 52,2% do seu capital investido estava alocado em

linhas que ainda não atingiram o estágio de maturidade. Essas linhas

apresentaram um lucro operacional após impostos de R$4,8 milhões no

2T22, enquanto as linhas maduras atingiram R$57,4 milhões.

Normalizando esses resultados, a empresa teria atingido um ROIC

trimestral anualizado de quase 22%, bem superior ao negociado hoje

devido a composição com as linhas não maduras. Apesar disso, mesmo

considerando somente as linhas maduras, vemos, novamente, uma queda

na rentabilidade em comparação com períodos anteriores.
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O cronograma de atingimento da maturidade para estas linhas

ocorrerá, seguindo o cronograma da Aeris, da seguinte forma: 2 linhas no

3T22, 3 linhas no 4T22 e 1 linha no 1T23. Espera-se o descomissionamento de

uma linha madura no 3T22.

Outro ponto de destaque no ano se refere ao novo aditivo contratual

com seu maior cliente, a Vestas, em que ficou definido a prorrogação do

prazo mínimo de fornecimento do modelo atual para o final de 2024, além

da extensão do contrato até o final de 2026.

Por conta disso, a Aeris possui potencial de ordem coberta por

contratos de longo prazo que totalizaram quase 2900 sets de pás, com

potência equivalente a 13,6 GW. Para ilustração, considerando a taxa de

câmbio do fim do 1T21, isso daria um faturamento de R$10,8 bilhões.

Na Figura 11 acompanhamos seus destaques financeiros no

acumulado do último semestre. Apesar do mercado mais aquecido e do

aumento no preço médio de venda, a receita da empresa perdeu volume

devido à redução do câmbio.

Figura 11 – Resultado operacional.
Fonte: RI Aeris.
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O lucro líquido negativo também foi afetado por alguns eventos não

recorrentes e aumento das despesas financeiras devido ao aumento da

Taxa Selic.

Já na Figura 12 vemos o motivo pelo qual a geração de caixa

operacional da empresa está sendo comprometida. O aumento do estoque

de matéria-prima continua sendo uma realidade, causado pela redução do

plano de produção de parte das linhas não maduras no trimestre.

Figura 12 – Evolução do Capex em %.
Fonte: RI Aeris.

A gestão da Aeris espera que a partir do 3T22 em diante seus

resultados possam reencontrar o caminho do crescimento com ganho de

qualidade, afinal de contas, seu ciclo de expansão está próximo do fim.
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Análise de Múltiplos

O método consiste na análise dos múltiplos das empresas. Para que

sua eficiência seja atestada, é coerente que se compare empresas do

mesmo setor de atuação e que, ainda por cima, essas empresas estejam no

mesmo ciclo de vida, isto é, se estão em expansão, maturidade ou

decaimento de suas atividades.

Para a comparação de múltiplos (Figura 13) foram escolhidas as

empresas Schulz (SHUL4) e Kepler Weber (KEPL3). Enquanto a primeira

produz turbinas e compressores, a segunda produz silos para

armazenamento de grãos. Ou seja, são empresas com mercados de

atuação diferentes da Aeris, embora tenham seu valor de mercado e

exposição ao mercado exterior como semelhanças.

● P/L: indica o quanto os acionistas estão dispostos a pagar pelo lucro

da companhia, de outra forma, quantos anos os acionistas estão dispostos

a investir de maneira a recuperar seu aporte inicial.

● P/VP: é a relação entre o valor de mercado da companhia e seu

patrimônio líquido. Indica o quanto o mercado está disposto a pagar em

todo o patrimônio que a ele pertence. Isto é, esse múltiplo relaciona a

capacidade da empresa em rentabilizar o patrimônio do acionista.

● EV/EBIT: o objetivo desse indicador é analisar quanto o valor da

firma, que é a soma do valor de mercado com a dívida líquida, se relaciona
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com o lucro operacional da empresa. É diferente dos outros indicadores

pois, aqui, relaciona a operação em si.

Figura 13 - Comparação de múltiplos.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.

Como a Aeris possui um lucro líquido nos últimos doze meses

irrisório, o indicador P/L é totalmente distorcido. Ainda assim, no múltiplo

que compara a operação não foi possível identificar nenhum desconto nas

ações da companhia.

Na Figura 14 analisamos seus múltiplos passados e as projeções do

mercado para o seu futuro. Nela, é possível notar que o mercado espera

crescimento para os próximos anos. Por outro lado, seus múltiplos não

estarão tão mais descontados do que outros pares do setor.

Temos que ter em mente também que os resultados da Aeris ainda

são poucos consistentes e a empresa apresenta mais desafios de curto

prazo do que outros players. Tudo isso deve ser considerado em uma

análise de valuation.
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Figura 14– Comportamento Histórico dos Múltiplos e Expectativas Futuras.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.

Método Do Fluxo De Caixa Descontado (DCF)

Esse método projeta fluxos de caixa da empresa para os próximos

anos e o traz a valor presente descontado a uma taxa média ponderada,

chamada de custo de capital, na sigla em inglês WACC (Weighted Average

Cost of Capital).

Essa taxa representa o quanto a empresa gasta com custos de dívida

e de remuneração ao acionista. De maneira geral, é o custo de

financiamento da empresa.

Esse método tem como objetivo fazer uma estimativa reversa do

mercado. Em outras palavras, o objetivo dessa análise consiste em avaliar,

dado o preço das ações, qual seria o crescimento esperado pelo mercado

em relação à companhia.

Um dos cenários encontrados estima que a Aeris terá um

crescimento decrescente para os próximos anos; tendo mais 3 anos de

fortes resultados, crescendo cerca de 20% ao ano, seguido de um
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crescimento moderado, de 10% ao ano por mais 2 anos, até atingir seu

crescimento na perpetuidade, ao redor de 4% ao ano.

Nesse cenário, foi considerado que a margem EBIT da empresa

aumentaria gradualmente até atingir seu valor na maturação dos negócios

ao redor de 13%.

Diante disso, entendemos que esse é um cenário realista, afinal de

contas, os próximos dois anos devem ser mais fortes devido a entrega de

linhas de operação maduras, que vão ajudar não só nas vendas, mas na

diluição de custos fixos.

Com isso, chegamos a um preço de R$2,32 para o cenário projetado.

Para referência, o preço de fechamento da ação no dia 04/11/2022 foi de

R$2,00.

A Aeris está dentro de um mercado de atuação com crescimento

contratado. Isso é, a geração de energia eólica é uma alternativa técnica e

economicamente viável que temos no mundo. A transição energética e a

queda na emissão de gases poluentes na atmosfera passará,

necessariamente, por uma maior adesão ao programa de energia eólica.

Esse tema está ainda mais em voga nos últimos tempos, devido à

insegurança energética trazida pela guerra, assim como pelos

investimentos promovidos pelo governo americano.

Além disso, no Brasil temos uma das melhores regiões do mundo

para a produção de energia eólica do mundo, sendo que a Aeris está
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localizada nessa região e já tem um histórico de entregar projetos de alta

complexidade.

Como vimos, esse mercado é concentrado em poucos players

globais, que detém grande fatia do mercado ocidental. A China, apesar de

ser o maior parque gerador eólico no mundo, não tem tanta

representatividade fora do seu território.

Logo, sabendo que a Aeris tem um market share relevante em um

mercado muito fechado, podemos entender isso como uma vantagem

competitiva interessante.

Por outro lado, alguns riscos também devem ser levados em

consideração, como é o caso da sua carteira de clientes. Caso seus clientes

não renovem seus contratos com a Aeris, a empresa enfrentará uma perda

de faturamento considerável e de difícil reposição no curto prazo.

Junto a isso, a empresa fez investimentos no passado que ainda não

se maturaram. O reflexo disso foi visto no seu endividamento crescente,

geração de caixa inconstante e queda nas margens de lucro. Isso

acrescenta um risco de execução à operação.

Por fim, não enxergo que seu atual nível de preço embute uma

margem de segurança suficiente para gerir o risco de seu investimento da

melhor forma. Assim sendo, não temos recomendação para as ações da

Aeris (AERI3).
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atentar para as informações próprias ao seu perfil de investimento, uma vez que as informações constantes deste

material não são adequadas para todos os investidores. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório

declaram, nos termos da Resolução CVM nº 20/2021, que as recomendações do relatório de análise refletem única e

exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à pessoa

jurídica à qual estão vinculados. Além disso, os analistas envolvidos não estão em situação que possam afetar a

imparcialidade do relatório ou que possam configurar conflitos de interesse. A elaboração desse material se deu de

maneira independente, e o conteúdo nele divulgado não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em

parte, a terceiros, sem autorização prévia.
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