Relatório da Administração 2011
AES TIETÊ S.A.
Prezados Acionistas,
A administração da AES Tietê S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) submete à apreciação de V.Sas. o
Relatório da Administração e as demonstrações contábeis acompanhadas do Relatório de Auditoria dos
auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011. As
demonstrações contábeis consolidadas foram elaboradas de acordo com as normas internacionais de
relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB, as práticas
contábeis adotadas no Brasil, enquanto as demonstrações contábeis individuais foram elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas aplicáveis às concessionárias de Serviço
Público de Energia Elétrica estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”).

Perfil
A AES Tietê, uma das geradoras do grupo AES Brasil, é uma Companhia de capital aberto com ações
listadas na BM&FBovespa e está autorizada, bem como suas controladas, a operar como concessionária
de uso do bem público, na produção e comercialização de energia elétrica e na condição de produtor
independente de energia.
A Companhia tem suas atividades regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL, vinculada ao Ministério de
Minas e Energia (“MME”). O contrato de concessão foi assinado em 20 de dezembro de 1999, com
duração de 30 anos a partir de 1º de abril de 1999.
A AES Tietê é uma das mais eficientes geradoras de energia elétrica do Brasil, com um parque gerador
composto por 18 hidrelétricas, com capacidade instalada de 2.659 MW e garantia física de 1.280 MW
médios.
As hidrelétricas apresentadas na figura abaixo integram a AES Tietê (Controladora). O complexo
envolve nove usinas hidrelétricas e duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH’s), com capacidade
instalada de 2.654 MW e garantia física de 1.276 MW médios, localizadas nos rios Tietê, Grande, Pardo
e Mogi-Guaçu, nas regiões central e noroeste do Estado de São Paulo.

A Companhia também controla a AES Minas PCH Ltda (“PCH Minas”), que detém sete PCHs no Estado de
Minas Gerais, sendo que uma delas está desativada, sob estudo de viabilidade técnica. A capacidade
total instalada das PCHs em operação é de 5,4 MW, com garantia física de 4,4 MW médios.

Contexto Setorial
A capacidade instalada do Brasil somava cerca de 115 GW em 2011. De acordo com o Plano Decenal de
Energia (“PDE”) publicado pela EPE em junho de 2011, a capacidade instalada deverá crescer 56 GW
entre os anos de 2012 e 2020. Destes 56 GW, 42 GW já haviam sido leiloados e 14 GW deveriam ser
contratados nos próximos leilões.

Segundo o PDE, os investimentos estimados para a expansão do parque gerador são de R$ 190 bilhões
no período de 2010 a 2020. Cabe ressaltar que grande parte destes investimentos refere-se às usinas já
concedidas e autorizadas, entre elas, as usinas com contratos assinados nos leilões de energia nova. O
montante a investir em novas usinas, ainda não concedidas ou autorizadas, é da ordem de R$ 100
bilhões, sendo cerca de 55% em hidrelétricas e 45% em outras fontes renováveis (PCH, biomassa e
eólica).

Desempenho Operacional
Em 2011, as usinas da AES Tietê geraram 13.860,4 GWh de energia, volume 23,6% superior à sua
garantia física.
O elevado volume de energia gerada pela AES Tietê resulta do programa de manutenção preventiva que
garante o bom índice de disponibilidade. Em 2011, esse índice foi de 88,3%, superior ao padrão
estabelecido pela ANEEL e Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS"), que é de 85,0%.

Energia Gerada – MW Médios
130%

125%

124%

118%

1.665
1.512

2008

2009

Geração - MW médio

1.599

1.582

2010

2011

Geração/Garantia física

Desempenho Comercial
A energia faturada em 2011 chegou a 15.122 GWh, registrando um aumento de 2,7% em relação ao ano
anterior. Grande parcela dessa energia é destinada ao atendimento do contrato bilateral com a AES
Eletropaulo (11.108 GWh). Esse contrato é valido até 31/12/2015 e é reajustado por IGP-M todo mês de
julho, sendo a tarifa atual de R$ 173,68/MWh. A partir de 01 de janeiro de 2016, a AES Tietê venderá
essa energia nos mercados livre e regulado, dentro das regras aplicáveis ao setor de energia elétrica.
Para aproveitar oportunidades de mercado e rentabilizar a energia incentivada proveniente de suas
PCHs, a Companhia também vem firmando, desde 2009, contratos bilaterais de venda de energia de
curto e longo prazo. Tais contratos registraram alta de 83,9% em 2011, chegando a 553,9 GWh.
Os volumes excedentes são direcionados primeiramente ao Mecanismo de Realocação de Energia
(“MRE”) e, posteriormente, ao Mercado Spot da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(“CCEE”) conforme determinação do ONS. Em 2011, houve um aumento de 4,2% na energia faturada
por meio da CCEE.
A seguir, a tabela de energia faturada da AES Tietê (consolidado):

Energia Faturada (Consolidado) - GWh
Energia Faturada
Contrato Bilateral AES Eletropaulo
CCEE

2010

2011

Variação (%)
2011 x 2010

14.728,8

15.122,3

2,7%

11.107,7

11.107,7

0,0%

3.319,8

3.460,7

4,2%

Spot

1.339,6

1.518,6

13,4%

MRE

1.980,3

1.942,1

-1,9%

301,2

553,9

83,9%

Outros Contratos Bilaterais

Desempenho Econômico Financeiro
R$ mil - Consolidada
2010
Receita Bruta
Receita Líquida
Custos e Despesas Operacionais*
Resultado Bruto
Ebitda
Resultado Financeiro

1.844.495,7
1.754.324,0
(433.866,0)
1.151.890,0
1.320.458,0
(57.132,0)

2011
1.983.778,9
1.885.956,0
(419.540,0)
1.302.323,0
1.466.416,0
(46.582,0)

Receitas Financeiras

86.470,0

53.980,0

Despesas Financeiras

(143.602,0)

(100.562,0)

(357.418,0)
737.340,0

(410.877,0)
844.864,0

Provisão IR / Impostos diferidos
Lucro Líquido

Var (%)
7,6%
7,5%
-3,3%
13,1%
11,1%
-18,5%
-37,6%
-30,0%
15,0%
14,6%

*excluindo depreciação

Receita
Em 2011, a AES Tietê auferiu receita bruta de R$ 1.983,8 milhões, 7,6% superior àquela registrada no
ano anterior, de R$ 1.844,5 milhões. Esse resultado é explicado pelo (i) aumento de 7,4% no preço
médio da energia vendida por meio do contrato bilateral com a AES Eletropaulo, que passou de R$
155,79/MWh em 2010 para R$ 167,29/MWh em 2011. Este aumento é reflexo dos reajustes ocorridos
em julho de 2010 (5,2%) e em julho de 2011 (8,7%); e (ii) elevação de 83,9% do volume de energia
vendida a outros contratos bilaterais (553,9 GWh em 2011 ante 301,2 GWh em 2010).
A AES Tietê registrou, no ano, R$ 97,8 milhões em deduções da receita, aumento de 8,5% em relação
ao apurado em 2010 (R$ 90,2 milhões).
A receita líquida totalizou R$ 1.886,0 milhões, aumento de 7,5% em relação a 2010. A elevação da
receita líquida ocorreu, principalmente, devido aos reajustes do preço da energia vendida através do
contrato bilateral com a AES Eletropaulo ocorridos em julho de 2010 e julho de 2011 e ao aumento do
volume de energia vendida através de outros contratos bilaterais, conforme mencionado
anteriormente.
Custos e Despesas Operacionais
No ano de 2011, os custos e despesas operacionais da Companhia, excluindo depreciação, atingiram R$
419,5 milhões, apresentando uma redução de 3,3% em relação ao ano anterior (R$ 433,9 milhões). Essa
variação se deve a:
(i) queda de R$ 7,6 milhões nas provisões operacionais resultante dos seguintes fatores:
(a) redução de R$ 6,1 milhões nas provisões trabalhistas (somadas às reversões de
provisão) quando comparado ao ano de 2010;

(b) reversão parcial, no valor de R$ 3,7 milhões, de provisão relacionada ao despacho
Aneel nº 288/02, que havia sido efetuada no final de 2009 no valor de R$ 20,9 milhões e
complementada em R$ 4,5 milhões no 1T10. Tal provisão foi realizada em virtude da
recontabilização, efetuada pela CCEE, de operações realizadas no mercado de curto
prazo em 2002, que tornava a AES Tietê devedora à AES Sul. Com base em estudos
realizados por especialistas sobre os encargos financeiros incidentes sobre esse processo,
a Companhia concluiu que o valor da provisão está sujeito somente a atualização
monetária, revertendo assim o montante referente aos juros e multas; e
(c) registro de provisões para contingências ambientais, no valor de R$ 3,5 milhões,
referente a uma ação judicial movida por uma prefeitura, que obriga a AES Tietê a
reflorestar 72 hectares, além de ações judiciais que questionam a responsabilidade da
Companhia na conservação de bordas dos reservatórios.
(ii) redução das despesas com energia comprada para revenda (R$ 9,9 milhões),
principalmente em função dos menores preços verificados no mercado spot (R$ 29,55/MWh em
2011 comparado a R$ 70,24/MWh em 2010); e
(iii) decréscimo de R$ 3,6 milhões nas despesas com material e serviços de terceiros devido
basicamente às manutenções bi-anuais das eclusas ocorridas em 2010.
Em contrapartida, os custos com encargos de transmissão e conexão apresentaram alta de 6,4%,
passando de R$ 92,5 milhões em 2010 para R$ 98,4 milhões em 2011. Essa alta deve-se aos reajustes
nos encargos de conexão, TUSD-g e TUST-rb das usinas da Companhia.
EBITDA
A AES Tietê registrou de Ebitda de R$ 1.466,4 milhões em 2011, um aumento de 11,1% em relação ao
verificado em 2010, com margem de 77,8%. O desempenho é explicado, principalmente, pelo reajuste
anual do preço de energia vendida via contrato bilateral com a AES Eletropaulo e pela redução de R$
14,3 milhões nos custos e despesas mencionados anteriormente.
Resultado Financeiro
Em 2011, a Companhia registrou resultado financeiro negativo de R$ 46,6 milhões, comparado a um
resultado também negativo de R$ 57,1 milhões no ano anterior. Contribuiu para esse desempenho o
efeito positivo da substituição da dívida com a Eletrobrás pelas debêntures e da capitalização dos juros
da dívida em 2011 (R$ 20,9 milhões). Tal variação foi parcialmente compensada pela menor receita
financeira auferida neste ano.
As receitas financeiras de 2011 apresentaram uma redução de 37,6%, se comparadas ao ano anterior.
Essa variação foi influenciada principalmente pelo recebimento de um item não recorrente no 1T10, de
R$ 27,7 milhões referentes a juros e multas envolvidos na discussão judicial entre Furnas e a
Companhia. Expurgando esse efeito, a receita financeira de 2010 totalizaria R$ 58,8 milhões, montante
R$ 4,8 milhões superior à receita financeira auferida em 2011 (R$ 54,0 milhões). Este desempenho
resulta do menor saldo médio de aplicações financeiras (R$ 435,9 milhões em 2011 ante R$ 580,9
milhões em 2010), parcialmente compensado pelo crescimento do CDI médio (11,7% a.a. em 2011
comparado a 9,8% a.a. em 2010).
As despesas financeiras e variações monetárias somaram R$ 100,6 milhões no ano de 2011, montante
inferior em R$ 43,0 milhões ao registrado em 2010. Essa redução é influenciada pelo (i) efeito positivo
da substituição da dívida a Eletrobrás, indexada por IGP-M + 10% a.a, pelas debêntures, corrigidas pelo
CDI + 1,2% a.a.; e (ii) capitalização dos juros da dívida no valor de R$ 20,9 milhões ocorrida em 2011.
Lucro Líquido
O lucro líquido auferido pela AES Tietê em 2011 foi de R$ 844,9 milhões, resultado 14,6% superior ao
obtido em 2010. Esse resultado foi influenciado principalmente pelo reajuste no preço da energia
vendida à AES Eletropaulo, redução dos custos e despesas operacionais e melhor desempenho do
resultado financeiro.

Remuneração aos acionistas
A administração da AES Tietê propõe a distribuição integral da base para pagamento de dividendos (R$
922,2 milhões) do ano de 2011 na forma de proventos, correspondentes a 109,2% do lucro líquido do
ano. Essa destinação será submetida à aprovação através de Assembléia Geral prevista para ocorrer em
16 de abril de 2012, quando ocorrerá: (i) a ratificação dos Juros sobre o capital próprio, no valor de R$
30,1 milhões, deliberados através de Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de
dezembro de 2011, além da definição da efetiva data para pagamento; (ii) aprovação da proposta de
dividendos complementares, referentes ao 4T11 e a data para pagamento e (iii) ratificação dos
dividendos intermediários, referentes ao 1T11, 2T11 e 3T11, pagos em 26 de maio de 2011, 22 de
setembro de 2011 e 25 de novembro de 2011, respectivamente, no montante de R$ 639,0 milhões.
Para o cálculo do valor dos dividendos a serem distribuídos pela AES Tietê, é necessário adicionar ao
lucro o valor da realização do ajuste de avaliação patrimonial (essa realização é composta pela
depreciação e/ou baixa dos ativos reavaliados), no valor de R$ 75,6 milhões, além do montante
referente a dividendos e juros sob capital próprio (JSCP) prescritos até 31 de dezembro de 2011 (R$ 1,7
milhão).
Sendo assim, o montante de dividendos complementares propostos pela administração da Companhia é
de R$ 253,1 milhões e o de JSCP de R$ 30,1 milhões, correspondendo à R$ 0,71 por ação ON e R$ 0,78
por ação PN, conforme quadro abaixo.
Dividendos 2011 (R$ Milhões)
Lucro do Exercício - 31 DEZEMBRO 2011
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Endividamento
Em 31 de dezembro de 2011, a dívida bruta da AES Tietê totalizava R$ 924,2 milhões, representada
basicamente pela emissão de debêntures, ao custo de CDI +1,2% a.a. e com vencimento final em 2015.
Esse valor é praticamente estável se comparado à posição de 31 de dezembro de 2010 (R$ 922,1
milhões), pois as amortizações serão iniciadas somente em 2013.
Em 2011, as disponibilidades somavam R$ 441,9 milhões, montante R$ 123,2 milhões inferior ao saldo
registrado no final de 2010. Essa variação é explicada pelo maior desembolso para pagamento de
dividendos e JSCP durante o ano de 2011 (R$ 878,6 milhões em 2011 ante R$ 771,3 milhões em 2010).
Assim, a dívida líquida ao final de 2011 era de R$ 482,2 milhões, montante 35,1% superior em relação à
posição final de 2010, basicamente em razão do menor saldo médio de disponibilidades (R$ 441,9
milhões em 2011 ante R$ 565,1 milhões em 2010). Em 31 de dezembro de 2011, a relação “dívida
líquida/Ebitda”, considerando o Ebitda dos últimos 12 meses, era de 0,3x.

Investimentos
Os investimentos em 2011 somaram R$ 175,3 milhões, R$ 93,1 milhões superiores ao realizado em
2010. Esse desempenho também é superior ao patamar histórico da Companhia, em função do
programa de modernização das suas unidades geradoras, que busca manter a excelência operacional e
assegurar a disponibilidade de geração de energia.
Principais investimentos realizados em 2011:


R$ 127,6 milhões – manutenção e modernização;



R$ 19,4 milhões – PCHs Jaguari-Mirim; e



R$ 7,5 milhões – projetos de TI.
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Investimentos estimados para 2012
A Companhia dará continuidade ao programa de modernização das suas unidades geradoras visando
manter a excelência operacional e assegurar a disponibilidade de geração de energia. Em 2012, estão
previstas modernizações nas usinas de Água Vermelha, Ibitinga, Caconde e Nova Avanhadava. Assim, o
investimento previsto para 2012 será de:


R$ 141,2 milhões – manutenção e modernização; e



R$ 16,2 milhões – TI, principalmente na atualização de versões e implantação de funcionalidades
adicionais aos sistemas de informação da Companhia.

Os investimentos previstos para 2012 não incluem o desenvolvimento de novos projetos. Os
investimentos no projeto de Jaguari-Mirim foram concluídos no ano de 2011.
Obrigação de Expansão
O Edital de Privatização da AES Tietê estabeleceu a obrigação de expandir a capacidade instalada do
sistema de geração da Companhia (“Obrigação de Expansão”) em, no mínimo, 15% (aproximadamente
400 MW) no Estado de São Paulo, por intermédio de energia nova, no período de oito anos, a partir da
assinatura do seu contrato de concessão (“Contrato de Concessão”), ocorrida em dezembro de 1999.
Contudo, foram estabelecidas restrições regulatórias desde a privatização, em especial a criação do
Novo Modelo do Setor Elétrico, por meio da publicação da Lei nº 10.848/2004 (“Novo Modelo do
Setor”), que tornaram inviável o cumprimento da Obrigação de Expansão, tal qual originalmente
concebida. Com o Novo Modelo do Setor Elétrico, a AES Tietê passou a estar sujeita a restrições para a
comercialização de energia elétrica, o que dificulta o cumprimento da Obrigação de Expansão por meio
da contratação de energia elétrica de novos empreendimentos construídos no Estado de São Paulo.
Existem ainda restrições regionais, como a insuficiência de recursos hídricos no Estado de São Paulo, e
restrições ambientais, que impediram diversas tentativas de atendimento da Obrigação de Expansão.
Em 06 de setembro de 2011, a Companhia foi notificada acerca de uma citação processual em uma
ação ordinária na qual o Estado de São Paulo requereu que a AES Tietê cumprisse, em um prazo de 24
meses, a obrigação de expandir sua capacidade instalada. O juiz responsável pela ação ordinária
concedeu liminar, determinando o início do decurso do prazo de 60 (sessenta) dias para que a
Companhia apresentasse seu plano para o cumprimento da Obrigação de Expansão. Em 03 de novembro
de 2011, entendendo que há a necessidade de examinar se existem condições materiais para o
cumprimento da obrigação, a 2ª instância suspendeu a liminar outrora concedida em favor do Estado de
São Paulo até o julgamento do recurso apresentado pela controlada Tietê em outubro de 2011.
Entretanto, em 01 de fevereiro de 2012, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou o recurso
da AES Tietê. Os fundamentos da negação e o conteúdo da decisão ainda não foram publicados.

Esforços realizados para cumprimento da obrigação de expansão:
Para cumprir o requerimento de expansão, a Companhia está desenvolvendo um novo projeto para
construção de uma termoelétrica a gás natural, com capacidade de geração de aproximadamente 550
MW. Em novembro de 2009, foi definida a localização da planta e, em agosto de 2010, concluído o
estudo de viabilidade técnico-econômico, que indica a viabilidade do projeto e sinaliza a continuidade
das ações de seu desenvolvimento.
Em janeiro de 2011, a AES Tietê protocolou na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB)
o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e, em maio, participou da audiência pública realizada na
cidade de Canas, visando à obtenção da Licença Ambiental Prévia. No dia 18 de agosto de 2011, no
município de Lorena, foi realizada audiência pública para complementar o processo de obtenção da
licença. Em 20 de outubro de 2011, a Licença Prévia para construção da Usina Termoelétrica no
município de Canas foi emitida pela CETESB. A Companhia trabalha agora para obter a Licença de
Instalação.
A Companhia se inscreveu para participar dos Leilões A-5 de 2011, que ocorreu no dia 20 de Dezembro
de 2011, e A-3 de 2012, previsto para ocorrer no dia 22 de março de 2012. Entretanto, devido à decisão
da Petrobras de não entregar uma proposta vinculante de contrato de fornecimento de gás para
projetos térmicos, incluindo o projeto Termo São Paulo, não foi possível participar desses certames.
Para viabilizar o projeto, a Companhia trabalha com duas opções: (i) participar dos próximos leilões no
ano de 2012; ou (ii) avaliar a possibilidade de vender energia no mercado livre.

Contribuem também para o cumprimento da meta da Obrigação de Expansão a PCH São Joaquim (3
MW), finalizada em julho de 2011, e a PCH São José (4 MW), que está em construção. A previsão de
entrada em operação desta última foi postergada para o primeiro semestre de 2012, pois durante os
ensaios de comissionamento realizados em setembro, foi identificada a necessidade de ajustes para
assegurar sua confiabilidade operacional.
Adicionalmente, dois contratos de longo prazo de compra de energia proveniente de biomassa de canade-açúcar, que totalizam 10 MW médios, também considerados para fins da Obrigação de Expansão.
Programa de Pesquisa e Desenvolvimento
A companhia destina 0,4% de sua receita operacional líquida (ROL) aos projetos de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D), atendendo à legislação do setor elétrico. Esses projetos realizados
contemplam processos técnicos e operacionais, segurança de colaboradores e empregados
terceirizados, além da promoção de iniciativas sustentáveis para as comunidades, entre outros temas
correlacionados. Entre os projetos em andamento, destacam-se: (i) fontes alternativas de geração de
energia elétrica, através do projeto de alternativas tecnológicas para a implantação de geração de
energia geotermal (energia obtida a partir de fontes subterrâneas); (ii) métodos de detecção
antecipada de acidentes com barragens, para aumento da segurança nas áreas de entorno; e (iii)
gestão de bacias e reservatórios, através instalação de sistema de telemetria para monitoramento dos
reservatórios. Em 2011, foram investidos R$ 19,9 milhões em diversos projetos.

Segurança
Com o objetivo de prevenir acidentes entre seus colaboradores e contratados, bem como danos
adversos ao meio ambiente, a AES Tietê mantém processos e treinamentos constantes a respeito dos
procedimentos adotados, que atendem a todas as normas de segurança previstas pela legislação
brasileira e diretrizes da AES Corp.
Em 2011 esse processo resultou na certificação, integrada e multi-site, do Sistema de Gestão Integrado
(SGI) contemplando as normas ISO 14001:2004 (Meio Ambiente) e BS OHSAS 18001:2007 (Saúde e
Segurança do Trabalho) em todas as usinas da AES Tietê.
Com essa certificação, a AES Tietê garante a excelência, padronização e integração dos processos
relacionados à Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente em todas as usinas e se tornou uma
empresa referência para as questões de Segurança e Meio Ambiente para o grupo AES nos países onde
atua.
No ano, a Companhia conseguiu alcançar a meta de nenhuma fatalidade entre seus colaboradores.
Além disso, os investimentos entre 2009 e 2011 atingiram o montante de R$ 19,5 milhões, tanto para
reduzir a quantidade de ocorrências de acidentes do trabalho como para reduzir a taxa de gravidade.
Segurança com a população
Anualmente, a AES Tietê promove campanhas de informação e conscientização da população em
relação aos riscos envolvendo o uso dos reservatórios. São veiculadas campanhas publicitárias em
jornais regionais e spots em rádios que alertam, por exemplo, sobre o perigo de nadar nas represas. A
companhia procura conscientizar e alertar os ocupantes das bordas dos reservatórios sobre os riscos
que envolvem possíveis transbordamentos e cheias decorrentes de volumes mais intensos de chuva. Em
casos emergenciais, como risco de transbordamento, as usinas emitem um aviso por alto-falante,
alertando os ocupantes e usuários dos reservatórios. Como medida preventiva, e para atendimento à
legislação ambiental, não são permitidas construções nas áreas próximas às bordas dos reservatórios da
empresa.

Excelência na Gestão
Desde 2008, a AES Tietê adota o Modelo de Excelência da Gestão, da Fundação Nacional da Qualidade e
investe continuamente no processo de planejamento estratégico e na excelência da gestão por meio de
práticas apoiadas em: (i) conduta e cultura baseadas em princípios organizacionais e nos valores da
AES; (ii) respeito e valorização das partes interessadas; (iii) adoção de boas práticas de gestão de
governança corporativa; (iv) qualidade da gestão com a adoção dos fundamentos da excelência; e (iv)

cultura de inovação alavancada no programa de Pesquisa & Desenvolvimento e no sistema de
aprendizado organizacional.

Gestão Ambiental
O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da AES Tietê, certificado em 2011 de forma integrada para todas
as usinas pela norma ISO 14001, tem como premissa a conservação dos recursos naturais dos quais
depende a atividade de geração de energia e exerce suas atividades com foco na prevenção, correção,
mitigação e controle de impactos ambientais, sempre buscando a melhoria contínua nos programas e
processos. Todas as ações são direcionadas pela Política de Sustentabilidade, que contempla aspectos
de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo AES Brasil e promove uma atuação em
consonância com a legislação ambiental vigente e em respeito aos recursos naturais e com as
comunidades.
Os investimentos em proteção ambiental na AES Tietê totalizaram R$ 12,5 milhões em 2011.
Projeto Bordas
Até o final de 2010, havia aproximadamente 5.800 ocupações irregulares em áreas ao redor das bordas
de reservatórios das dez usinas hidrelétricas da AES Tietê, caracterizadas por imóveis pertencentes a
famílias de diferentes classes sociais. Em 2010, com a implementação do Projeto Bordas, o processo de
fiscalização se tornou mais ágil, por meio do monitoramento por satélite das áreas e pelo processo de
comunicação que foi estabelecido com os proprietários de imóveis irregulares. Por meio dessas ações,
foram realizadas 1.234 inspeções e 132 ocupações foram regularizadas em 2011.

Gestão Social
Com o objetivo de desenvolver social e economicamente as comunidades locais, reduzir os impactos
ambientais de seu negócio e maximizar os impactos sociais positivos, a AES Tietê investe recursos
próprios e incentivados em projetos sociais e de pesquisa e desenvolvimento.
Em 2011, foram destinados R$ 11,9 milhões a projetos que promovem: inclusão social e cidadania,
educação para o consumo consciente dos recursos naturais e para o uso adequado da energia, cultura,
esporte e geração de renda nas comunidades de baixa renda.

Reconhecimentos


Prêmio de Melhor Relatório Anual - categoria b – empresas com receita líquida abaixo de R$ 2
bilhões. O prêmio é concedido pela Abrasca e avalia os melhores relatórios anuais, essencialmente
em termos de conteúdo.



Integrante do Cadastro Pró-Ética, uma iniciativa da Controladoria Geral da União e do Instituto
Ethos criada para avaliar e divulgar as empresas voluntariamente engajadas na construção de um
ambiente de integridade e confiança nas relações comerciais, inclusive naquelas que envolvem o
setor público.



Destaque Setorial na categoria Energia Elétrica do Prêmio Abrasca de Criação de Valor. A
premiação é concedida às empresas que tiveram o maior índice de criação de valor nos últimos três
anos e apresentaram sustentabilidade nos resultados, excelência em controle de riscos,
transparência e atuação socioambiental.

Governança Corporativa
A AES Tietê possui o compromisso de reforçar os níveis de sustentabilidade de sua atuação, ratificado
por meio da transparência de seu relacionamento com os diversos públicos. O uso de boas práticas de
governança corporativa é conduta valorizada por seus acionistas e administradores.
Atualmente, o Conselho é composto por vinte membros, sendo onze membros efetivos e nove suplentes

Dentre os efetivos, (i) oito foram indicados pelos acionistas controladores (sete representam a AES e
um representa a BNDES Participações S.A. ("BNDESPAR")), (ii) um foi indicado pelos empregados, e (iii)
dois são membros independentes. Dentre os suplentes, (i) oito foram indicados pelos acionistas
controladores (sete representam a AES e um representa a BNDES Participações S.A. ("BNDESPAR"), e (ii)
um foi indicado pelos empregados.

O mandato dos atuais membros do Conselho de Administração se encerrará na data da realização da
Assembleia Geral que examinar as contas da administração da Companhia referentes ao exercício social
que findará em 31 de dezembro de 2013.
A Companhia conta com um Conselho Fiscal, atualmente composto por dez membros, sendo cinco
membros efetivos e cinco suplentes, dos quais: (i) seis são representantes da BNDESPAR (três efetivos e
três suplentes), (ii) dois são indicados pelos acionistas minoritários (um efetivo e um suplente) e (iii)
dois são indicados por acionistas detentores de ações preferenciais (um efetivo e um suplente). Além
de ter sua gestão administrativa fiscalizada pelo Conselho Fiscal, a AES Tietê está preparada para
suprir a AES Corporation – sua controladora indireta norte-americana - com as informações exigidas
pela Lei Sarbanes-Oxley.
Reforçando o compromisso do Grupo AES Brasil com a sustentabilidade, em 2011 a AES Tietê foi
selecionada por mais um ano para compor a carteira de 2012 do Índice de Sustentabilidade
Empresarial, uma parceria da FGV com a BM&FBovespa. A carteira reúne empresas que apresentam
alto grau de comprometimento com a sustentabilidade corporativa, baseada na eficiência econômica,
no equilíbrio ambiental, na justiça social e na governança corporativa.

Estrutura Societária
Em 31 de dezembro de 2011, o capital social da AES Tietê era de R$ 207,2 milhões, representado por
197.461.211 ações ordinárias (51,8% do total) e 183.792.282 ações preferenciais (48,2% total), com um
free float total de 150.665.270 ações (39,5% do total). Ao final do exercício, a Companhia contava
com aproximadamente 21 mil acionistas.
Acionista
Cia Brasiliana de Energia
Centrais Elétricas Bras. S.A - Eletrobrás
Outros (Free Float)
Total

ON

%

PN

%

Total

%

140.882.909

71,3%

59.447.091

32,3%

200.330.000

150.534

0,1%

30.107.688

16,4%

30.258.222

7,9%

56.427.768

28,6%

94.237.503

51,3%

150.665.271

39,5%

100,0%

381.253.493

100,0%

197.461.211

100,0%

183.792.282

52,5%

Em 31/12/2011

Mercado de Capitais
As ações da AES Tietê são negociadas no mercado tradicional da BM&FBovespa sob os códigos GETI3
(ordinárias) e GETI4 (preferenciais). Além disso, a Companhia também possui ADRs Nível I negociadas
no mercado de balcão norte-americano sob os códigos AESAY (ordinárias) e AESYY (preferenciais).
Em 2011, as ações ordinárias (GETI3) da AES Tietê encerraram o ano cotadas à R$ 23,64, alta de 10,0%,
enquanto as ações preferenciais (GETI4) encerraram o ano cotadas a R$ 26,88, com alta de 12,0%.
Neste mesmo período, o Ibovespa desvalorizou 18,3% e o IEE valorizou 19,0%.
As ações da Companhia foram negociadas em 100% dos pregões da BM&FBovespa ao longo do ano de
2011. No período, foram registrados 117,5 mil negócios com as ações ordinárias, envolvendo
aproximadamente 39 milhões de ações. O volume médio diário negociado no ano foi de R$ 3,4 milhões,
ante volume médio diário de R$ 4,2 milhões negociado no ano de 2010. Já para as ações preferenciais,
foram registrados 357,3 mil negócios em 2011, envolvendo aproximadamente 99 milhões de ações. O
volume médio diário negociado no ano foi de R$ 9,5 milhões, 1,4% abaixo da média registrada em 2010.
Em 31 de dezembro de 2011, o valor de mercado da Companhia era de R$ 9,6 bilhões.

Base 100
20111
140
+24%
+19%
+12%
+10%

120

100

-19%

80

60
dez/10

fev/11

IEE

abr/11

jun/11

IBOVESPA

ago/11

GETI4

out/11

TSR

dez/11

GETI3

1 – Índice – 30/12/2010 = 100
2 - Total Shareholder Return – Retorno total ao acionista

Auditoria Independente
A AES Tietê utilizou os serviços de auditoria independente da Ernst & Young Terco Auditores
Independentes S.S. ("EYT") para auditoria de suas demonstrações contábeis e revisão especial de suas
informações trimestrais. No decorrer desse exercício a EYT também foi contratada para a realização de
outros trabalhos relacionados à auditoria de procedimentos acordados de P&D e Eficiência Energética PEE, cujos respectivos honorários totalizaram R$11 mil, representando aproximadamente 1,5% do total
dos honorários de auditoria.
Em atendimento ao rodízio de auditores independentes determinado pelo artigo 31 da Instrução CVM nº
308, de 14 de maio de 1999, a KPMG Auditores Independentes (“KPMG”) foi contratada para auditar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2012, iniciando suas atividades a partir da
revisão das informações trimestrais (ITRs) do primeiro trimestre de 2012.
As políticas da Companhia vetam a contratação de seus auditores independentes para prestação de
serviços que acarretem conflito de interesses ou perda de independência.
O escopo de trabalho de nossos auditores independentes não inclui a revisão de informações não
financeiras apresentadas no relatório, tais como volume de energia vendida, comprada ou gerada,
preços, entre outras, assim como os percentuais derivados dessas informações.

Balanço Social Anual / 2011
Empresa: AES Tiet ê S. A.
1 - Base de Cálculo
2011 Valor (Mil reais)
Receita líquida (RL)
1.885.956
Resultado operacional (RO)
1.302.323
Folha de pagamento bruta (FPB)
71.274
2 - Indicadores Sociais Internos
Valor ( m il) % sobre FPB % sobre RL
Alimentação
2.610
3,66%
0,14%
Encargos sociais compulsórios
14.473
20,31%
0,77%
Previdência privada
1.980
2,78%
0,10%
Saúde
2.386
3,35%
0,13%
Segurança e saúde no trabalho
4.900
6,87%
0,26%
Educação
0
0,00%
0,00%
Cultura
0
0,00%
0,00%
Capacitação e desenvolvimento profissional
1.080
1,52%
0,06%
Creches ou auxílio-creche
20
0,03%
0,00%
Participação nos lucros ou resultados
9.104
12,77%
0,48%
Outros
0
0,00%
0,00%
36.553
51,29%
1,94%
Total - Indicadores sociais internos
3 - Indicadores Sociais Externos
Valor ( m il) % sobre RO % sobre RL
Educação
2.024
0,16%
0,11%
Cultura
8.045
0,62%
0,43%
Saúde e saneamento
0
0,00%
0,00%
Esporte
1.762
0,14%
0,09%
Combate à fome e segurança alimentar
0
0,00%
0,00%
Outros
27
0,00%
0,00%
11.858
0,91%
0,63%
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
78.258
6,01%
4,15%
90.116
6,92%
4,78%
Total - Indicadores sociais externos
4 - Indicadores Am bientais
Valor ( m il) % sobre RO % sobre RL
Investimentos relacionados com a produção/ operação da em
12.546
0,96%
0,67%
Investimentos em programas e/ou projetos externos
0
0,00%
0,00%
12.546
0,96%
0,67%
Total dos investim entos em m eio am biente
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para
( ) não po ssui metas ( ) cumpre de 51a 75%
minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/
( ) cumpre de 0 a 50% (X) cumpre de 76 a 100%
operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos
5 - Indicadores do Corpo Funcional
2011
355
Nº de empregados(as) ao final do período
56
Nº de admissões durante o período
963
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
8
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
100
Nº de mulheres que trabalham na empresa
50
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
26,70%
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
24
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
0,00%
Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais
3
6 - Inform ações relevantes quanto ao exercício da
2011 Valor (Mil reais)
cidadania em presarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
75
Número total de acidentes de trabalho
2
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela
( ) direção
( X ) direção e
( ) to do s(as)
gerências
empregado s(as)
empresa foram definidos por:
Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de
( X ) direção e ( ) to do s(as)
( ) to do s(as) +
gerências empregado s(as)
Cipa
trabalho foram definidos por:
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação
( ) não se
( ) segue as
( X ) incentiva e
envo lve
no rmas da OIT
segue a OIT
coletiva e à representação interna dos(as)
( ) direção

A previdência privada contempla:
( ) direção

A participação dos lucros ou resultados contempla:
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos
e de responsabilidade social e ambiental adotados pela
Quanto à participação de empregados(as) em programas
de trabalho voluntário, a empresa:
Número total de reclamações e críticas de
consumidores(as):
% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):
Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
7 - Outras Inform ações
0

( ) não são
co nsiderado

( ) direção e
gerências
( ) direção e
gerências
( ) são
sugerido s

( ) não se
envo lve

( ) apó ia

na empresa 0

no P ro co n 0

na empresa 0 no P ro co n 0 %
%

2010 Valor (Mil reais)
1.754.323
1.151.888
72.098
Valor ( m il) % sobre FPB % sobre RL
2.360
3,27%
0,13%
13.498
18,72%
0,77%
1.896
2,63%
0,11%
2.146
2,98%
0,12%
11.484
15,93%
0,65%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
1.398
1,94%
0,08%
20
0,03%
0,00%
8.694
12,06%
0,50%
0
0,00%
0,00%
41.496
57,55%
2,37%
Valor ( m il) % sobre RO % sobre RL
1.779
0,15%
0,10%
7.459
0,65%
0,43%
0
0,00%
0,00%
1.566
0,14%
0,09%
0
0,00%
0,00%
304
0,03%
0,02%
11.108
0,96%
0,63%
73.288
6,36%
4,18%
84.396
7,33%
4,81%
Valor ( m il) % sobre RO % sobre RL
12.311
1,07%
0,70%
737
0,06%
0,04%
13.048
1,13%
0,74%
( ) não po ssui metas ( ) cumpre de 51a 75%
( ) cumpre de 0 a 50% (X) cumpre de 76 a 100%

2010
313
30
529
11
87
38
21,40%
25
0,00%
3
Metas 2012
não há
0
( ) direção

na Justiça

0

( ) to do s(as)
empregado s(as)

( X ) direção e ( ) to do s(as)
( ) to do s(as) +
gerências empregado s(as)
Cipa
( ) não se
envo lverá

( ) seguirá as
no rmas da OIT

( X ) incentiva e
segue a OIT

( ) direção e
gerências
( ) direção e
gerências
( ) serão
sugerido s

( X ) to do s(as)
empregado s(as)
( X ) to do s(as)
empregado s(as)
( X ) são
exigido s

( ) não se
envo lverá

( ) apo iará

( X ) o rganiza e
incentiva

na empresa 0

no P ro co n 0

( X ) to do s(as)
( ) direção
empregado s(as)
( X ) to do s(as)
( ) direção
empregado s(as)
( X ) são
( ) não serão
exigido s
co nsiderado
( X ) o rganiza e
incentiva

( X ) direção e
gerências

na Justiça 0 % na empresa 0 no P ro co n 0 %
%

na Justiça

0

na Justiça 0 %

Em 2011: 1.586,71

Em 2010: 1.376,42

37% go verno
4% co labo rado res(as)
53% acio nistas 6 % terceiro s

31% go verno 5% co labo rado res(as)
54% acio nistas 10% terceiro s

