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 parecer dos auditores
independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009. As demonstrações
contábeis são elaboradas de acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações, disposições
complementares da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e normas aplicáveis às concessionárias de
Serviço Público de Energia Elétrica estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”).
Sobre a Empresa
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, 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. O início das operações da AES Tietê ocorreu em 1º de abril de 1999, após
processo de cisão da Companhia Energética de São Paulo (“CESP”).
De acordo com seu contrato de concessão, a Companhia detém 1.275 MW médios de garantia física*,
disponível para venda em contratos de longo prazo, gerada por suas dez usinas hidrelétricas, localizadas
nas regiões central e noroeste do Estado de São Paulo, conforme descrito na tabela abaixo:

Usina

Ano de
Conclusão

Capacidade
Instalada

Garantia
Física*

MW

MW médios

Barra Bonita

1963

141

45

Bariri

1965

143

66

Ibitinga

1969

132

74

Promissão

1975

264

104

Nova Avanhandava

1982

347

139

Água Vermelha

1978

1.396

746

Caconde

1966

80

33

Euclides da Cunha

1960

109

49

Limoeiro

1958

32

15

Mogi-Guaçu

1994

7

4

-

2.651

1.275

Total

* A partir de janeiro de 2010, o termo energia assegurada foi substituído por garantia física.

Além das usinas citadas na tabela acima, a AES Tietê também possui em seu parque, 7 pequenas
centrais hidrelétricas (“PCHs”), de sua controlada, a AES Minas PCH Ltda., que está autorizada a
funcionar como produtora independente de energia elétrica, operando com as seguintes PCHs:
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Desde 2006, toda a garantia física da Companhia está sendo vendida para sua coligada, Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“AES Eletropaulo”), a partir de contrato firmado com
vigência até 31 de dezembro de 2015. De acordo com esse contrato bilateral, o preço da energia
vendida é atualizado anualmente pela variação do IGP-M. Em 2009, o preço médio do contrato bilateral
com a AES Eletropaulo foi de R$ 150,84 MW/h.
Contexto Setorial
Dados da ANEEL indicam que o Brasil conta com 2.176 empreendimentos de geração de energia em
operação, gerando 114.740 MW. Espera-se uma adição de 37.619 MW na capacidade de geração do
país nos próximos anos.
Desempenho Operacional
Em 2009, as usinas da AES Tietê geraram 14.558,1 GWh de energia, volume 30% superior à sua
garantia física.
Os sucessivos ganhos de produtividade da AES Tietê são resultados do rigoroso programa de
manutenção preventiva que permite garantir o bom índice de disponibilidade que, em 2009, foi de
90,55%, superior ao padrão estabelecido pela ANEEL e Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS")
(80%).
Energia Gerada – MW Médio
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Desempenho Comercial
A AES Tietê, em função da regulamentação do setor e de seus contratos de venda de energia, destina o
volume equivalente à sua garantia física total para a AES Eletropaulo. Os volumes excedentes, após as
exclusões do consumo próprio e perdas técnicas de transmissão, 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. A seguir, a tabela de
energia faturada da AES Tietê (controladora):
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Contrato bilateral com a AES Eletropaulo
Em outubro de 2003, AES Eletropaulo e AES Tietê assinaram aditamento ao contrato bilateral que
alterou a data de vencimento de dezembro de 2015 para junho de 2028, data do encerramento da
concessão da AES Eletropaulo. Logo após a assinatura, o aditamento foi submetido à aprovação da
ANEEL, sendo negado em agosto de 2005, alegando ser contrário à Lei 10.848, de 15 de março de 2004
(Novo Modelo do Setor Elétrico), publicada 5 meses após a assinatura do aditamento. Visando preservar
seus direitos, em 28 de outubro de 2005, a AES Eletropaulo entrou com uma ação na justiça contra essa
decisão. Em 21 de agosto de 2007, a ANEEL publicou o despacho nº. 2.467, indeferindo o recurso
interposto pela AES Eletropaulo no âmbito administrativo e mantendo a decisão publicada por meio de
seus despachos nº 1.060 de 24/08/2005 e nº 1.244 de 20/09/2005 que não aprovaram o termo de
aditamento ao contrato bilateral. Na esfera jurídica, a AES Eletropaulo continua aguardando o
julgamento do mérito em primeira instância.
A Companhia estuda diferentes alternativas quanto à estratégia a ser adotada considerando o desenrolar
da ação judicial.
Preço
Em 04 de julho de 2009, ocorreu o reajuste anual pelo IGP-M, de 1,53%, quando o preço da energia
vendida por meio do contrato bilateral com a AES Eletropaulo passou de R$ 149,72/MWh para R$
152,00/MWh.

Desempenho Econômico Financeiro
Receita
Em 2009, a AES Tietê auferiu receita bruta de R$ 1.754,6 milhões, 3,8% superior àquela registrada no
ano anterior, de R$ 1.690,4 milhões. Esse resultado é explicado pelo aumento de 7,1% no preço médio
da energia vendida por meio do contrato bilateral com a AES Eletropaulo, que passou de R$
140,71/MWh em 2008 para R$ 150,84/MWh em 2009. Este aumento é reflexo dos dois reajustes
ocorridos em julho de 2008 (13,44%) e em julho de 2009 (1,53%), compensando a menor receita
auferida com a comercialização de energia elétrica na CCEE (operações no MRE e mercado spot) de R$
79,0 milhões em 2009 versus R$ 123,6 milhões em 2008.

A AES Tietê registrou em 2009, R$ 84,7 milhões em deduções da receita, redução de 0,6% em relação
ao apurado em 2008 (R$ 85,2 milhões).
A receita líquida auferida em 2009 totalizou R$ 1.669,9 milhões, aumento de 4,0% em relação a 2008. 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 2008 e julho de 2009
conforme mencionado anteriormente.
Custos e Despesas Operacionais
Em 2009, os custos e despesas operacionais da AES Tietê somaram R$ 474,9 milhões, representando
um aumento de 14,2% em relação ao ano anterior. Esse aumento é explicado principalmente pelos
seguintes eventos não recorrentes ocorridos no 4T09: (i) provisão no valor de R$ 20,9 milhões relativos à
parcela da AES Tietê na discussão judicial entre a AES Sul e 30 empresas do setor elétrico sobre a
contabilização e liquidação de operações realizadas no mercado spot em 2000; (ii) baixa de R$ 18,6
milhões referente ao valor integral do ativo intangível (licenças, despesas legais, depósitos judiciais e
outros) do projeto de 3 pequenas centrais hidrelétricas localizadas no estado do Rio de Janeiro; e (iii)
baixa parcial do projeto de reflorestamento / MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) no montante
de R$ 14,4 milhões em decorrência da revisão do critério de contabilização dos valores relacionados a
esse projeto.
Excluindo os efeitos não recorrentes ocorridos no 4T09, os custos e despesas operacionais teriam um
acréscimo de 1,2%.
EBITDA
A AES Tietê registrou Ebitda de R$ 1.260,5 milhões em 2009 com margem de 75,5% e em linha com o
Ebitda de 2008. O desempenho é explicado pelo aumento da receita líquida em R$ 64,7 milhões,
compensado pelo aumento de R$ 58,9 milhões nos custos e despesas operacionais, em função dos
eventos não recorrentes realizados no 4T09.
Resultado Financeiro
As despesas financeiras da AES Tietê referem-se, principalmente, aos encargos financeiros da dívida
com a Eletrobrás, contratada em data anterior à privatização, com correção pelo IGP-M, acrescido de
uma taxa de 10,0% a.a..
Em 2009, a Companhia registrou resultado financeiro negativo de R$ 27,6 milhões, comparado a um
resultado também negativo de R$ 159,4 milhões no ano anterior. A variação positiva decorre,
principalmente, da redução das despesas financeiras decorrentes da redução de 13,5% do IGP-M.
As receitas financeiras de 2009 comparadas ao ano anterior apresentaram uma redução de 18,2%. Isto
se deve, sobretudo, à queda de 2,3 pontos percentuais da taxa Selic média que remunera as aplicações
financeiras da Companhia.
As despesas financeiras da AES Tietê foram de R$ 105,2 milhões em 2009, R$ 149,0 milhões inferior às
registradas em 2008. Essa diminuição deve-se, principalmente, à (i) redução de 13,47 pontos
percentuais do IGP-M, índice que corrige os encargos financeiros da dívida da Companhia com a
Eletrobrás; e (ii) apreciação do real frente ao dólar norte-americano na ordem de 55,8% com impacto no
1
provisionamento da discussão judicial da redistribuição das cotas de Itaipu.
Lucro Líquido
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O lucro líquido auferido pela AES Tietê em 2009 foi de R$ 780,2 milhões, resultado 12,7% superior ao
obtido em 2008. A elevação do lucro líquido é explicada principalmente pelos seguintes fatores: (i)
aumento da receita líquida em 4,0% devido aos reajustes anuais de preço da energia vendida para a
AES Eletropaulo; (ii) melhora no resultado financeiro em 82,7% devido à redução das despesas
financeiras; parcialmente compensados pelo (iii) aumento nos custos e despesas operacionais na ordem
de 14,2%.
Endividamento
A AES Tietê não possui contratos de financiamento bancário. Sua principal dívida é representada por
uma confissão de dívida com a Eletrobrás herdada da CESP em 1999 através do processo de
privatização. Sobre essa dívida incorrem juros de 10,0% a.a. mais variação do IGP-M e possui
vencimento em 15 de maio de 2013. Em 31 de dezembro de 2009, o saldo dessa dívida era de R$ 969,0
milhões.
O outro endividamento da Companhia refere-se ao contrato de confissão de dívida com a Fundação
Cesp (instituição que administra seus planos de benefícios) para financiamento de déficit atuarial
referente ao Benefício Suplementar Proporcional Saldado – BSPS, com vencimento em 30 de setembro
de 2027. O saldo desse contrato é atualizado pela variação do custo atuarial ou pela variação do IGP-DI
acrescido de 6,0% ao ano, entre eles o maior.
Ao final de 2009, a dívida líquida era de R$ 354,4 milhões, 5,6% inferior quando comparada a 2008.
Essa queda é explicada, fundamentalmente, pela redução da dívida bruta em R$ 246,5 milhões devido à
amortização do principal da dívida com a Eletrobrás em R$ 224,0 milhões.
Investimentos
Os investimentos em 2009 somaram R$ 56,6 milhões, R$ 2,6 milhões inferiores ao realizado em 2008.
Principais Investimentos realizados em 2009:
•

R$ 30,7 milhões – manutenção e modernização;

•

R$ 11,1 milhões – projetos de meio ambiente; e

•

R$ 12,3 milhões – PCHs Jaguari-Mirim
Histórico de Investimentos
(R$ milhões)
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Investimentos estimados para 2010:
•

R$ 56,0 milhões – manutenção, modernização e TI;
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•

R$ 10,4 milhões – projetos de meio ambiente; e

•

R$ 1,1 milhão – PCHs Jaguari-Mirim

Descontinuidade dos Investimentos no Projeto das PCHs de Piabanha:
O projeto de Piabanha consiste na construção de três PCHs localizadas no Estado do Rio de Janeiro por
meio da subsidiária AES Rio PCH Ltda. A capacidade instalada total do projeto é de 52 MW, com
energia firme de 28,97 MW médios. Os investimentos realizados até 31 de dezembro de 2009 somam
R$ 24,5 milhões.
Em 23 de outubro de 2006, a AES Tietê assinou um Contrato de Compra e Venda de Autorizações para
Exploração de Potencial Hidráulico, cujos direitos de implantação e exploração foram aprovados pela
ANEEL, em 10 de Abril de 2007, por meio das resoluções 868, 869 e 870. Os projetos contam com
Licença de Instalação emitida pela Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do Estado do
Rio de Janeiro – FEEMA.
A Companhia obteve, em 11 de novembro de 2008, a declaração de utilidade pública para as obras e
atividades de infra-estrutura a serem realizadas no âmbito do projeto. Adicionalmente, em 08 de
dezembro de 2008, obteve a autorização para supressão de vegetação nativa, necessária à implantação
dos empreendimentos. Na mesma data, foi celebrado Termo de Compromisso Ambiental – TCA,
estabelecendo as medidas ecológicas, de caráter mitigador, compensatório e de adequação ambiental,
em razão da realização de obras de construção das PCH's.
Após realizar uma criteriosa reavaliação de todos os aspectos do projeto através de análises de
viabilidade e estudos de sensibilidade aos riscos envolvidos na execução do projeto, foi constatada a
baixa probabilidade de retorno do referido projeto. Conseqüentemente, foi constituída a baixa de R$ 18,6
milhões referente ao valor integral do ativo intangível (licenças, despesas legais, depósitos judiciais e
outros) associados ao projeto. Os valores remanescentes no ativo imobilizado da Companhia (R$ 5,9
milhões) referem-se ao valor contábil das terras aonde seriam construídas as PCHs.
Em reunião realizada em 11 de março de 2010, o Conselho de Administração da AES Tietê aprovou a
descontinuidade dos investimentos associados às PCHs de Piabanha. A Companhia continuará
avaliando as oportunidades para a realização desses ativos.
OBRIGAÇÃO DE EXPANSÃO
O Edital de Privatização da AES Tietê estabelece a obrigação para a Companhia de expandir a
capacidade instalada do seu sistema de geração (Obrigação de Expansão), em no mínimo 15%
(aproximadamente 400 MW), no período de 8 anos, a partir da assinatura do seu 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, que tornou inviável o
cumprimento da obrigação, tal qual originalmente concebida. Existem ainda restrições regionais, como a
insuficiência de recursos hídricos no Estado de São Paulo, e restrições ambientais que impediram o
atendimento da obrigação de expansão.
A AES Tietê tem mantido entendimentos com o Governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de
readequar a obrigação de expansão à nova realidade setorial/regulamentar.
Adicionalmente, foram desenvolvidos estudos com o intuito de analisar as possibilidades de expansão de
geração no Estado de São Paulo. A partir do relatório elaborado após os estudos, foram criados grupos
de trabalho incluindo membros da AES Tietê e de diferentes órgãos do governo do Estado de São Paulo
com o objetivo de avaliar as seguintes possibilidades:
•

Potenciais hidrelétricos,

•

Oportunidades de co-geração, e

•

Energias alternativas
o

Em 26 de agosto de 2008, a ANEEL emitiu o despacho n . 3.168 no qual entendeu que a obrigação de
expansão vincula a AES Tietê ao Governo do Estado de São Paulo, colocando-se apenas como
fiscalizadora do acordo e manifestando ausência de necessidade de aditamento do contrato de
concessão.
Tendo em vista as modificações na regulamentação do setor e o despacho da ANEEL, acima
referido, a AES Tietê vem discutindo alternativas junto à Secretaria de Energia do Estado de São Paulo
para o atendimento da obrigação.
Em 27 de julho de 2009, a AES Tietê foi notificada pela Procuradoria Geral do Estado para se pronunciar
quanto ao cumprimento da obrigação de expansão. A Companhia apresentou resposta em 29 de julho
informando os projetos analisados visando o cumprimento da referida obrigação, o que esgota o
procedimento da Notificação. Eventual desdobramento depende de nova manifestação da Procuradoria.
Visando cumprir com o requerimento de expansão, a Companhia vem estudando a viabilidade de
implantação de uma usina termelétrica a gás natural com capacidade de geração de 500 MW e de duas
PCHs com potência instalada de 32 MW.
Também contribuirão para o cumprimento de tal obrigação, a conclusão de projeto de 7 MW de geração
hidrelétrica através das PCHs São José e São Joaquim (PCHs Jaguari Mirim) que entrarão em operação
em 2010 e 6 MW de co-geração através de biomassa contratados por 15 anos com início de suprimento
a partir de 2010.
PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
O programa de P&D da AES Tietê é uma importante ferramenta na busca por geração e comercialização
de energia de forma sustentável e segura, atendendo às necessidades de seus clientes, comunidades,
colaboradores, fornecedores e sociedade. O programa anual de P&D concentra seus esforços no
desenvolvimento de novas tecnologias, processos, equipamentos e materiais sempre buscando a
excelência operacional, com segurança e sem agredir o meio ambiente. Em 2009 foram investidos R$
1,6 milhões em 13 projetos nas diversas áreas e segmentos citados.
Segurança e Saúde
A AES Tietê tem a segurança como seu valor número 1. Estimular a cultura de segurança entre os
colaboradores e prestadores de serviços e manter a população informada para evitar acidentes estão
entre seus principais compromissos.
Outro compromisso importante é com a manutenção de um processo de revisão contínuo do Sistema de
Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho (SGSST), voltado a colaboradores próprios e contratados. A
segurança é tema constante de programas voltados a colaboradores, como o Pé na Estrada, e de
workshops e palestras realizadas para empresas terceirizadas.
Em 2009, a Companhia implementou novos programas e metas na unificação dos processos de
segurança em todas as usinas. O objetivo é a adoção dos 20 padrões de segurança da AES Corp
aplicáveis à atividade de geração de energia. Para tanto, foi introduzida uma nova sistemática de
implementação do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho (SGSST), pela qual cada
padrão terá um responsável por sua implantação em cada usina. O projeto teve início nas hidrelétricas
de Ibitinga, Limoeiro e Euclides da Cunha.
Segurança com 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.

Gestão Ambiental
O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da AES Tietê tem como premissa a conservação dos recursos
naturais dos quais depende a atividade de geração de energia. Esse sistema foi desenvolvido com base
na Política de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo AES no Brasil, que define os
compromissos a serem seguidos por todos os colaboradores.
Esses compromissos envolvem o planejamento e o desenvolvimento de tecnologias e processos que
minimizem os impactos ambientais, a operação e manutenção das instalações nos termos da legislação
ambiental, a adoção de medidas de conservação e de uso racional de recursos naturais. Faz parte de
sua política socioambiental a conscientização de colaboradores e da população, bem como
investimentos em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento voltados à preservação do meio ambiente.
O SGA é um processo de melhoria contínua, por meio do desenvolvimento de objetivos, metas e
programas de gestão. Contempla a sistematização de todas as atividades da Companhia, especialmente
aquelas que oferecem maiores riscos ao meio ambiente. O sistema abrange ainda ações de qualificação
e gestão de fornecedores de serviços e materiais, em relação ao atendimento da legislação ambiental e
das políticas da Companhia e à prevenção de impactos e acidentes ambientais.
Em 2009, a Companhia deu continuidade ao programa de restauração florestal, realizando plantios nas
bordas dos reservatórios das usinas de Promissão, Água Vermelha e Barra Bonita. No mesmo ano, a
Companhia foi reconhecida pela revista Época como líder em políticas ambientais para a redução das
emissões dos gases de efeito estufa.
Gestão Social
Público interno
O ano de 2009 foi marcado por intenso trabalho de integração das políticas de recursos humanos e de
automação dos processos para todas as empresas do grupo AES Brasil, permitindo maior coesão entre
os programas e transparência no relacionamento com os colaboradores e abrindo novas oportunidades
de crescimento profissional em todo o Grupo.
O principal enfoque desse trabalho é a política de desenvolvimento de carreira, que inclui os processos
de educação continuada, estágio, reconhecimento, cursos de idioma e participação em cursos e
seminários. Entre os destaques está a implementação do programa de crescimento profissional Siga
Livre que promoveu a reestruturação do plano de cargos e salários da AES Tietê e definiu a hierarquia e
as atribuições de cada cargo na Companhia.
Comunidade
Em 2009, a AES Tietê reforçou a identificação de seus projetos sociais à estratégia do Grupo AES, de
criar valor para que todos os seus stakeholders possam crescer de forma sustentável. Seus principais
programas sociais já adotam essa linha, enfocando principalmente o desenvolvimento econômico e
socioambiental das comunidades de abrangência das usinas, com ênfase no desenvolvimento por meio
da educação, cultura e esportes. A Companhia também incentiva seus colaboradores a participar de
ações sociais voluntárias, promovendo sua interação com a comunidade.

Casa de Cultura e Cidadania
Voltado principalmente para comunidades em situação de risco, a Casa da Cultura e Cidadania tem
como objetivo o desenvolvimento de pessoas por meio de programas educacionais e atividades de lazer,
bem como a conscientização sobre o consumo responsável de água e energia elétrica e sobre os riscos
que envolvem a rede elétrica. Em 2009, beneficiou mais de 3 mil crianças, adolescentes e adultos em
suas unidades nas cidades de Caconde, Barra Bonita, Lins e São José do Rio Pardo.
O programa possui duas frentes de atuação distintas. A primeira tem como público-alvo crianças e
adolescentes. De segunda a sexta-feira, das 8 h às 17 h, oferece em suas seis unidades atividades
como leitura, artes circenses, artes visuais e digitais, música, teatro, dança e ginástica rítmica desportiva.
A outra frente é voltada a jovens e adultos, que têm acesso a cursos profissionalizantes e de
empreendedorismo, oficinas para geração de renda, bem como educação voltada a adultos e palestras.
Para atingir seu público-alvo, os cursos são ministrados nas noites de segunda a sexta-feira e aos
sábados.
Programa Energia do Bem
O Programa de Voluntariado da AES Brasil tem como objetivo oferecer apoio e engajar seus
colaboradores próprios e contratados que desejam, voluntariamente, contribuir para a transformação de
comunidades onde a AES está inserida.
Em 2009, foi lançado um portal eletrônico para divulgar as oportunidades de voluntariado e as
contrapartidas oferecidas pelo Grupo para facilitar o trabalho voluntário. Os colaboradores que se
cadastram no site têm acesso ao Manual do Voluntariado e podem se inscrever nas vagas disponíveis.
No ano passado, foram realizadas campanhas que envolveram cerca de 600 voluntários e ajudaram
mais de 40 instituições.
Reconhecimentos
•

Carteira ISE - Índice de Sustentabilidade da BM&FBovespa

•

Melhor empresa do setor de energia - Maiores e Melhores da Revista Exame;

•

Medalha de prata no Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão e

•

Prêmio Destaque da Agência Estado Empresas.

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.
A Companhia possui, em seu Conselho de Administração, cerca de 20% de membros independentes.
Atualmente, o Conselho é composto por dezenove membros, sendo onze membros efetivos e oito
suplentes, dos quais: quatorze representam os acionistas controladores (doze representam a AES e
dois representam a BNDES Participações S.A. ("BNDESPAR"), dois representam os empregados, dois
representam os membros independentes e um representa os minoritários. O mandato dos atuais
membros do Conselho de Administração se encerrará na data da realização da Assembléia Geral
Ordinária que examinar as contas da administração da Companhia referentes ao exercício social que se
findará em 31 de dezembro de 2010.
A Companhia conta com um Conselho Fiscal, atualmente composto por dez membros, sendo cinco
membros efetivos e cinco suplentes, dos quais seis são representantes da BNDESPAR; dois são

indicados pelos acionistas minoritários e dois são indicados por acionistas detentores de ações
preferenciais. A AES Tietê mantém ainda um Comitê de Gestão permanente, que atua junto ao Conselho
de Administração e a Diretoria, cuja função é prestar suporte e assessoria técnica ao Conselho de
Administração. Esse Comitê é formado por seis membros: três representantes da AES e três da
BNDESPAR. Adicionalmente, a AES Tietê está preparada para suprir a AES Corporation – sua
controladora indireta norte-americana - com informações exigidas pela Lei Sarbanes-Oxley.
Reforçando o compromisso do Grupo AES Brasil com a sustentabilidade, em 2009 a AES Tietê foi
selecionada por mais um ano para compor a carteira de 2010 do Índice de Sustentabilidade Empresarial,
uma parceria da FGV com a Bovespa. 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.
Mercado de Capitais
A AES Tietê é uma Companhia aberta e suas ações são negociadas na BM&FBovespa, com as
denominações GETI3 (ordinárias) e GETI4 (preferenciais). A Companhia também mantém o programa
de ADRs em Nível I, com negócios no mercado de balcão, em Nova York (EUA), cujos códigos são
AESAY (ordinárias) e AESYY (preferenciais).
Em 2009, as ações (GETI3) e (GETI4) apresentaram alta de 34,5% e 34,7%, respectivamente. As ações
encerraram o ano de 2009 cotadas à R$ 17,20 (GETI3) e R$ 20,00 (GETI4). O Ibovespa (Índice da Bolsa
de Valores de São Paulo) e pelo IEE (Índice de Energia Elétrica) valorizaram 82,7% e 59,1%,
respectivamente.
As ações GETI3 e GETI4 foram negociadas em todos os pregões da BM&FBovespa ao longo do ano de
2009. Para as ações ordinárias, foram registrados 45.010 negócios durante o ano, envolvendo
aproximadamente 30,8 milhões de ações. O volume médio diário negociado em 2009 foi de R$ 2,1
milhões, 22,1% inferior ao volume médio negociado em 2008. No caso das ações preferenciais, foram
registrados 229,7 negócios em 2009, envolvendo aproximadamente 105,3 milhões de ações. O volume
médio diário negociado foi de R$ 8,0 milhões, 45,5% superior à média registrada em 2008.
Em 31 de dezembro de 2009, o valor de mercado da Companhia era de R$ 7,0 bilhões.
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Remuneração aos Acionistas
Em reunião realizada em 11 de março de 2010, o Conselho de Administração propôs o pagamento de
R$ 113,7 milhões a título de dividendos referentes ao resultado do quarto trimestre de 2009, o que
corresponde a R$ 0,284394455 por ação ordinária e R$ 0,312833901 por ação preferencial.

Na reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de dezembro de 2009, foi aprovado o
pagamento de juros sobre o capital próprio, no montante de R$ 30,7 milhões, equivalente a
R$ 0,076790790 por ação ordinária e R$ 0,084469869 por ação preferencial. O pagamento será
deliberado na Assembléia Geral Ordinária (AGO) de 30 de abril de 2010.
Com a deliberação desses pagamentos pela Assembléia Geral Ordinária, em 30 de abril de 2010, o valor
total de remuneração paga aos acionistas referente ao exercício de 2009, somará R$ 780,2 milhões,
montante equivalente a 100,0% do lucro líquido do período.
Proventos Pagos x Dividend Yield
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2009

11,3%
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Dividend yield – Preço Médio Ponderado do Período
Auditoria Independente
A AES Tietê utiliza os serviços de Auditoria Independente da Ernst & Young Auditores Independentes.
No decorrer do exercício, não foram contratados, da empresa quaisquer serviços não-relacionados à
auditoria contábil, reforçando a impossibilidade de ocorrência de algum tipo de conflito de interesses.
Agradecimentos
Agradecemos o apoio que recebemos de todos os nossos acionistas, instituições financeiras,
fornecedores, clientes e, em especial, dos nossos colaboradores, cuja confiança na qualidade da
operação da AES Tietê é fundamental para garantir o sucesso da Companhia.
A Administração

1 - Base de Cálculo
Receita líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)
2 - Indicadores Sociais Internos
Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e saúde no trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e desenvolvimento profissional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total - Indicadores sociais internos
3 - Indicadores Sociais Externos
Educação
Cultura
Saúde e saneamento
Esporte
Creches
Combate à fome e segurança alimentar
Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total - Indicadores sociais externos
4 - Indicadores Ambientais
Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa
Investimentos em programas e/ou projetos externos
Total dos investimentos em meio ambiente
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, o
consumo em geral na produção/ operação e aumentar a eficácia na
utilização de recursos naturais, a empresa
5 - Indicadores do Corpo Funcional
Nº de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais
6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania
empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram
definidos por:
Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram
definidos por:
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à
representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:
A previdência privada contempla:
A participação dos lucros ou resultados contempla:
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de
responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:
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 Informações
Não há

2009 Valor (Mil reais)

Valor (mil)
1.931
11.755
2.364
1.527
625
781
862
7.374
75
27.294
Valor (mil)
1.808
6.820
1.569
10.197
67.663
77.860
Valor (mil)
9.356
12.318
21.674

% sobre FPB
3,20%
19,45%
3,91%
2,53%
1,03%
1,29%
0,00%
1,43%
0,00%
12,20%
0,12%
45,16%
% sobre RO
0,15%
0,57%
0,00%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
0,85%
5,61%
6,46%
% sobre RO
0,78%
1,02%
1,80%

2008 Valor (Mil reais)
1.662.979
1.599.004
1.205.649
1.186.882
60.441
48.295
% sobre RL
Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL
0,12%
2.129
4,41%
0,13%
0,71%
9.610
19,90%
0,60%
0,14%
(1.108)
-2,29%
-0,07%
0,09%
1.523
3,15%
0,10%
0,04%
532
1,10%
0,03%
0,05%
665
1,38%
0,04%
0,00%
0,00%
0,00%
0,05%
614
1,27%
0,04%
0,00%
0,00%
0,00%
0,44%
6.849
14,18%
0,43%
0,00%
76
0,16%
0,00%
1,64%
20.890
43,25%
1,31%
% sobre RL
Valor (mil) % sobre RO
% sobre RL
0,11%
1.223
0,10%
0,08%
0,41%
6.015
0,51%
0,38%
0,00%
0,00%
0,00%
0,09%
1.223
0,10%
0,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
135
0,01%
0,01%
0,61%
8.596
0,72%
0,54%
4,07%
67.534
5,69%
4,22%
4,68%
76.130
6,41%
4,76%
% sobre RL
Valor (mil) % sobre RO
% sobre RL
0,56%
7.400
0,62%
0,46%
0,74%
4.698
0,40%
0,29%
1,30%
12.098
1,02%
0,76%

( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75%
( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75%
( ) cumpre de 0 a 50% ( X ) cumpre de 76 a 100% ( ) cumpre de 0 a 50% ( X ) cumpre de 76 a 100%

2009
315
46
339
6
76
35
11,80%
25
8,30%
3
2009

2008
318
48
327
4
86
32
15,40%
23
0,00%
3
Metas 2010

23,9
1
( ) direção

( X ) direção e
gerências

( X ) direção e
( ) todos(as)
gerências
empregados(as)
( ) não se
envolve

( ) segue as
normas da OIT

não há
0
( ) todos(as)
empregados(as)

( ) direção

( X ) direção e
gerências

( ) todos(as)
empregados(as)

( ) todos(as) +
Cipa

( ) direção e
gerências

( X ) todos(as)
empregados(as)

( ) todos(as) +
Cipa

( X ) incentiva e
segue a OIT

( ) não se
envolverá

( ) seguirá as
normas da OIT

( X ) incentiva e
segue a OIT

( ) direção e
gerências
( ) direção e
gerências
( ) serão
sugeridos

( X ) todos(as)
empregados(as)
( X ) todos(as)
empregados(as)
( X ) serão
exigidos

( ) não se
envolverá

( ) apoiará

( X ) organiza e
incentiva

na empresa
0
na empresa 0
%

no Procon
0
no Procon 0 %

na Justiça
0
na Justiça 0 %

( ) direção

( ) direção e
( X ) todos(as)
( ) direção
gerências
empregados(as)
( ) direção e
( X ) todos(as)
( ) direção
gerências
empregados(as)
( ) não são ( ) são sugeridos ( X ) são exigidos ( ) não serão
considerados
considerados
( ) direção

( ) não se
envolve

( ) apóia

na empresa 0

no Procon 0

na empresa 0
%

no Procon 0 %

( X ) organiza e
incentiva
na Justiça

0

na Justiça 0 %

Em 2009: R$ 1.389.325

Em 2008: R$ 1.399.583

32,76 % governo
3,83 % colaboradores(as)
55,85 % acionistas 7,56 % terceiros

29,34 % governo
3,02 % colaboradores(as)
49,48 % acionistas 18,16 % terceiros

