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Apresentação de
Resultados 3T21
APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS ENAUTA 3T21

Aviso Legal
Este documento contém algumas aﬁrmações e informações relacionadas à Companhia que
reﬂetem a atual visão e/ou expectativa da Companhia e de sua administração a respeito de
suas atividades. Algumas aﬁrmações e informações são baseadas em previsões, projeções,
indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter
palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou
outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais aﬁrmações estão sujeitas a
uma série de riscos, incertezas e premissas.

Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais
divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções
expressas neste documento, de forma que não há qualquer garantia de que as projeções ou
conclusões aqui mencionadas serão realizadas e/ou atingidas. Em nenhuma hipótese a
Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão
responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de
investimento ou negócios tomados com base nas informações e aﬁrmações constantes
desta apresentação, e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou aﬁns.
A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão
das aﬁrmações ou análise das diferenças entre as aﬁrmações e os resultados reais. É
recomendado que os investidores analisem detalhadamente o prospecto da Enauta,
incluindo os fatores de risco identiﬁcados no mesmo. Esta apresentação não contém todas
as informações necessárias para uma completa avaliação de investimentos na Companhia.
Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, para
tomada de decisão de investimento.

Desempenho operacional e financeiro robusto no início do 2S21

Plano de
Remuneração Variável
da Adm. contempla
metas ESG
Política sobre
Pessoas e Direitos
Humanos

Reforço na
Governança
Corporativa com início
das atividades do
Comitê de Auditoria
OSX-2: projeto
moldado para menor
emissão de carbono
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Produção e avanços
em nossos ativos

Caixa robusto para
alavancar crescimento da
companhia

Atuação
efetiva em ESG

Produção total de
1,99 milhão de boe no
trimestre: marco de +19
milhões de barris
produzidos em Atlanta
em Outubro/21.
SD: MoU com Yinson
para negociação dos
contratos do FPSO
4T21: previsão de
início da perfuração do
poço exploratório em
SEAL

Capacidade de
entregar
crescimento

Gestão ativa de
portfólio

Liquidez reforçada
por sólida posição
de caixa de R$ 2,4
bilhões

Análise proativa de
oportunidades de
aquisição

Reconhecimento
da totalidade dos
resultados de
Atlanta

Aumento do preço
do óleo
Busca por ganhos
de eficiência
operacional

Lucro líquido de
R$ 134 milhões
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Alta histórica do Brent e câmbio favorável impulsionam resultado
do 3T21 e renovam perspectivas à frente

Brent US$/Barril

Brent Médio de Vendas

Taxa de Câmbio Média

77

US$ 4.5/bbl

US$ 0.9/bbl

5,38

5,40

5,47
5,29

44

3T20

4T20

1T21

Variação em relação ao Brent

2T21

5,23

3T21
Brent

3T20

4T20

1T21

2T21

3T21

Alta nos preços da commodity e câmbio geram receitas recordes para a Enauta no 3T21
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Atlanta: 3T21 com totalidade dos resultados do ativo
Forte crescimento da receita em função da alta acentuada nos preços da commodity e da
valorização do óleo em relação ao Brent
Receita Atlanta (Líquida Enauta)

Produção Atlanta (líquida Enauta)

+234,1%

13,1
7,0
3T20

7,3

3,5

2,2

4T20

1T21

2T21

R$ milhões

kboe/d

+87,1%

472,7
141,5

3T21

3T20

216,7
76,8

56,7

4T20

1T21

2T21

3T21

Aumento da participação da Enauta no Campo de Atlanta no 3T21 gerou um aumento de quase 90% na
produção na comparação anual
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Atlanta: Custos operacionais aliados a cenário de preços e
câmbio afetam lifting cost do trimestre…
...Mas mantemos nosso foco na otimização dos custos operacionais
Lifting Costs (US$/bbl)

23,7

24,8

28,1

32,1

25,2

14,0

13,1
6,9

3T20

Preço de Venda vs. Lifting Cost (US$/bbl)

4T20

Lifting Cost

4,6
1T21

13,7
2T21

3T21

Produção média diária (kbbl/d)

58,9

68,7

38,8

35,7

23,7

24,8

28,1

25,2

4T20

1T21

2T21

3T20

*excluindo período sem produção

Lifting Cost

76,4

32,1
3T21

Preço médio de venda

No 3T21, o aumento do lifting cost refletiu o custo de afretamento do FPSO, impactado pelo componente
vinculado ao Brent
Alta do diesel no trimestre também afetou os custos operacionais
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Atlanta: Sistema de Produção Antecipada (SPA)
Sistema de Produção Antecipada (SPA)

Extensão do SPA até 2023
Auxílio na definição do SD
3 a 4 poços em operação
Bombas no leito marinho e dentro dos poços
FPSO com capacidade de 30 mil barris de óleo por dia

Sistema Definitivo (SD):
Novas soluções foram pensadas para longo prazo, através de um projeto robusto, resiliente e customizado
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Aumento da participação em Atlanta gera efeito expressivo nos
resultados do 3T21
Receita Líquida (R$
milhões)

Lucro Líquido
(R$ milhões)

EBITDAX EX-IFRS 16
(R$ milhões)

+162,1%

+253,8%

+351,7%

588,3
224,5

3T20

635,7
1.030,7

349,4
88,0

2T21

3T21

3T20

2T21

311,3

29,7

3T21

3T20

134,0
2T21

3T21

Atlanta contribuiu com 80% da receita
Na comparação anual, o EBITDAX e lucro líquido registraram crescimento de mais de 200%, reflexo, em grande parte, da
contabilização de 100% do resultado do Campo de Atlanta, alta do Brent e valorização do óleo na venda
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Sólida posição de caixa reforça nossa resiliência financeira
para capturar oportunidades
Posição de Caixa
(R$ milhões)

38% do caixa denominado em US$
Recebimentos futuros:
▪

R$ 560 milhões: Conclusão venda
de Manati

▪

US$ 144 milhões: última parcela
venda BM-S-8

Capex 2021-2022: US$ 145 milhões
▪

2021: US$ 40 milhões

▪

2022: US$ 105 milhões

Baixo endividamento com espaço para
otimização da estrutura de capital
*Sem IFRS
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Como estamos construindo
nosso futuro
Continuamos buscando ativamente oportunidades de ampliação do portfólio e de
geração de valor ao acionista por meio da valorização do papel e distribuição de
dividendos
Trabalhamos no aumento da eficiência e da melhoria da estrutura de capital
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Q&A
www.enauta.com.br

Rio de Janeiro
Av. Almirante Barroso n° 52,
sala 1301 | Centro
Rio de Janeiro – RJ | 20031 918
Tel.: 55 21 3509 5800

Salvador
Av. Antônio Carlos Magalhães n° 1034,
sala 353 | Pituba Parque Center
Itaigara | Salvador – BA | 41825 000
Tel.: 55 71 3351 6210

Rotterdam
Visiting Address: Beursplein 37, World Trade Center
Unit 601, 3011 AA Rotterdam
Tel.: 31 102619960 - F.: 31 102619962
Postal Address: Postbus 8540,
3009 AM, Rotterdam
Tel.: 31 0104215530 - F.: 31 0104210350

Relações com Investidores
www.enauta.com.br/ri
Nota Legal: Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativa da Companhia e de sua administração a respeito de suas atividades futuras. Algumas
afirmações
são baseadas em previsões, projeções, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente
E-mail:e informações
ri@enauta.com.br
resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais
divirjam
maneira
dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas neste documento, de forma que não há qualquer garantia de que as projeções ou conclusões aqui mencionadas serão realizadas e/ou
Tel.: de
+55
21 relevante
3509 5959
atingidas. Em nenhuma hipótese a Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios

tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das
afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações e os resultados reais. É recomendado que os investidores analisem detalhadamente o prospecto da QGEP, incluindo os fatores de risco identificados no mesmo. Esta apresentação
não contém todas as informações necessárias para uma completa avaliação de investimentos na Companhia. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, para tomada de decisão de investimento.

