RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2016
AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Prezados Acionistas,
A administração da AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê Energia” ou “Companhia”), em conformidade
com as disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da
Administração e as suas demonstrações contábeis, acompanhadas do relatório dos auditores
independentes sobre essas demonstrações, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2016.

PERFIL
A AES Tietê Energia, uma geradora do grupo AES Brasil, é uma Companhia de capital aberto com
ações listadas na BM&FBovespa e está autorizada a operar como concessionária de uso do bem
público, na geração e comercialização de energia elétrica e na condição de produtor independente
de energia.
Por ser uma plataforma de energia adaptável às demandas de seus clientes, a AES Tietê Energia
oferece produtos de pronta entrega e soluções sob medida que garantem autonomia em energia e
permitem que os clientes decidam a forma mais sustentável de fornecimento em todos os sentidos:
eficiência, disponibilidade/confiabilidade e inovação.

Parque Gerador
A Companhia tem suas atividades regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (“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 Energia é uma das mais eficientes geradoras de energia elétrica do Brasil, com um
parque gerador composto por nove usinas hidrelétricas (“UHEs”) e três pequenas centrais
hidrelétricas (“PCHs”). As concessões das usinas hidrelétricas e da PCH Mogi-Guaçu vencem em
2029 e as PCHs São José e São Joaquim possuem autorização para operarem até o ano de 2032. Sua
capacidade instalada é de 2.658 MW e garantia física bruta para o ano de 2017 é de 1.278 MWm.
As usinas da Companhia estão localizadas nos Rios Tietê, Pardo, Grande e Mogi-Guaçu, conforme
demonstrado no mapa a seguir:
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Usinas da AES Tietê Energia:

As 12 usinas da AES Tietê Energia possuem licenças ambientais de operação obtidas e válidas. Duas
delas - Água Vermelha e Caconde - são licenciadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (“IBAMA”) e as demais, pela Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (“CETESB”).

Planejamento Estratégico Sustentável
A estratégia da AES Brasil, grupo do qual a AES Tietê Energia faz parte, está orientada por uma nova
missão e visão, revisadas para o ciclo 2017-2021. A Companhia tem como missão promover o bemestar e o desenvolvimento com o fornecimento seguro, sustentável e confiável de soluções de
energia e sua visão é ter o reconhecimento de seus clientes e acionistas como sendo o principal
parceiro de soluções inovadoras de energia de forma segura, sustentável, confiável e acessível.
Promover inovação, garantir a eficiência operacional, ampliar opções e reduzir riscos são os quatro
direcionadores estratégicos definidos pela Companhia para atingir seus objetivos.
Dessa maneira, alinhado com os direcionadores estratégicos, missão e visão da AES Brasil, a AES
Tietê Energia tem como foco, até 2020, compor 50% do seu EBITDA com fontes de energia não
hidráulicas com contratos regulados de longo prazo. Adicionalmente, a Companhia busca
complementar seu portfólio com novas energias/tecnologias, como geração distribuída e
armazenamento de energia via baterias, conforme será mencionado a seguir.

Soluções & Serviços
Como destacado ao longo dos últimos períodos, a AES Tietê Energia vem trabalhando no crescimento
de suas operações por meio de novas energias, soluções energéticas e prestação de serviços no
setor. Com isso, a Companhia se dedica às seguintes frentes:


Aos negócios de geração distribuída, incluindo projetos em energia solar e cogeração a gás;



Às soluções de comercialização;
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Ao armazenamento de energia via baterias (“Energy Storage”), contando com a expertise
e liderança global do Grupo AES;



À prestação de serviços para projetos relacionados à geração distribuída (incluindo serviços
de instalação, manutenção, gestão, assessoria, eficiência energética); e



À melhoria dos sistemas elétricos.

ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO
Potencial Aquisição
Em 13 de janeiro de 2017 a AES Tietê Energia acordou com a Renova Energia S.A. uma proposta
para a aquisição do conjunto de parques eólicos que constituem o Complexo Alto Sertão II, cuja
totalidade da participação acionária pertence à Renova Eólica Participações S.A., por um valor
total, ainda sujeito a alterações, de R$ 650,0 milhões.
O Complexo Eólico Alto Sertão II está localizado no Estado da Bahia, possui capacidade instalada
total de 386,1 MW, e energia contratada por 20 anos, por meio dos leilões de energia nova realizados
em 2010 e 2011.
A consumação da Potencial Aquisição ainda dependerá, dentre outros fatores, da negociação
satisfatória dos documentos definitivos entre as partes envolvidas, da conclusão satisfatória pela
Companhia da auditoria legal, técnica e contábil em andamento, das aprovações societárias
necessárias, e da aprovação prévia dos credores do Complexo Eólico Alto Sertão II.
A aquisição contribui para a estratégia de crescimento da AES Tietê Energia de, até 2020, compor
50% de seu EBITDA com fontes não hidráulicas com contratos regulados de compra e venda de
energia elétrica de longo prazo.

Projetos em Desenvolvimento
Nas iniciativas de crescimento e expansão de sua capacidade instalada, a Companhia iniciou, no
ano de 2015, o desenvolvimento do projeto solar Água Vermelha II (“AGV II”) com capacidade
instalada de até 150 MW e localizado no município de Ouroeste no Estado de São Paulo, próximo da
usina hidrelétrica de Água Vermelha da AES Tietê Energia. O projeto já possui um contrato de opção
pelo arrendamento de terra assinado, solução de conexão definida e licença ambiental prévia
emitida pela CETESB em 16 de maio de 2016, estando apto para participar de leilões no ano de 2017.
A Companhia também possui em sua carteira, o projeto Termo São Paulo que consiste na construção
de uma termelétrica a gás natural com capacidade líquida de geração de aproximadamente 500 MW,
no Estado de São Paulo.
Além dessas iniciativas, a AES Tietê Energia também possui uma opção de compra de um projeto
termelétrico no Estado de São Paulo, com capacidade instalada líquida de 579 MW. Porém, o
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principal entrave de ambos os projetos, que é o contrato de fornecimento de gás, continua sem
solução até a presente data.
Por conta do entrave citado acima, em março de 2016 a Companhia assinou um memorando de
entendimento não vinculante com a Empresa Metropolitana de Águas e Energia (“EMAE”) de modo
a estabelecer uma parceria para analisar a viabilidade do desenvolvimento de uma termelétrica a
gás natural em um dos terrenos disponíveis no site da EMAE, onde a térmica Fernando Gasparian
está localizada. Atualmente, estão sendo realizados estudos de pré-viabilidade ambiental para a
definição da potência permitida, necessária para o início desse projeto, para então se iniciar o
processo de licenciamento ambiental.
Adicionalmente, a AES Tietê Energia também estuda uma iniciativa para viabilizar o fornecimento
de gás para os projetos termoelétricos com a construção de um terminal de regaseificação na costa
do Estado de São Paulo, onde diversas localizações estão em análise.

Novas Tecnologias / Novos Negócios
A expansão das fontes renováveis intermitentes na matriz de geração elétrica brasileira, como
parques eólicos e solares, demanda novas soluções operacionais e tecnológicas. Em paralelo,
desonerações fiscais, avanços regulatórios (como a Resolução Normativa 482/2012 da ANEEL,
aprimorada pela Resolução Normativa 687/2015) e o aumento da tarifa regulada têm contribuído
para acelerar a adoção da micro e mini geração no Brasil e, assim, diversificar e descentralizar a
matriz elétrica.
Em dezembro de 2015, a Companhia celebrou seu primeiro contrato de geração distribuída solar de
6 kWp1 dentro da área de concessão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
(“AES Eletropaulo”). Tal projeto entrou em operação comercial em junho/2016.
Em 2016 a AES Tietê Energia passou a oferecer soluções energéticas integradas – combinando
soluções de comercialização de energia com geração distribuída. Ao longo do ano, a Companhia
celebrou mais dois contratos de geração distribuída solar totalizando 36,3 kWp.
A AES Tietê Energia também trabalha em estudos para a instalação de sua primeira “fazenda solar”
para a geração distribuída solar através do modelo de autoconsumo remoto.
Armazenamento de energia, por meio de baterias, é outra importante linha de negócio com que a
Companhia trabalha para viabilizar. A AES Corp é líder mundial em Energy Storage, e no Brasil a
AES Tietê Energia é pioneira em oferecer esta solução para o mercado. Em 30 de junho de 2016, a
Companhia realizou um seminário internacional de Energy Storage em São Paulo, com o objetivo
de manter constante diálogo com entidades do setor elétrico para apresentar a tecnologia, suas

1 Kilowatt

pico.
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aplicações e benefícios, bem como contribuir para o aprimoramento do modelo regulatório, visando
fomentar o crescimento de soluções de armazenamento.
Com a possibilidade de diversas aplicações, algumas das mais promissoras para o Brasil, destaca-se
a otimização de custos com reserva girante, a integração de fontes renováveis intermitentes, a
geração de ponta e o diferimento/otimização de investimentos em linhas de transmissão e
distribuição.
A usina hidrelétrica de Bariri será a primeira usina nacional a ser integrada a um sistema de baterias
para armazenar sua geração. O projeto piloto, com capacidade de 200 kVA em baterias de íons de
lítio, será instalado em 2017 para demonstrar a clientes e órgãos reguladores como os equipamentos
funcionam na prática. Com isso, o Brasil passará a fazer parte do mapa mundial do armazenamento
de energia.

Afluências
O gráfico a seguir apresenta a afluência mensal registrada (também conhecida como Energia Natural
Afluente (“ENA”)2) para o Sistema Interligado Nacional (“SIN”) ao longo de 2014, 2015 e 2016. Como
pode ser observado, excluindo alguns meses, a afluência registrada esteve inferior à média de longo
termo (“MLT”) dos respectivos períodos, representada pela linha azul ilustrado no gráfico. Em 2016,
a afluência no SIN totalizou 86,7% do MLT, uma redução de 2,7 p.p. frente ao ano anterior (89,4%
da MLT em 2015).
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ENA é um parâmetro utilizado para representar as afluências em um aproveitamento hidrelétrico.
Atualmente o setor utiliza os valores da MLT divulgados em dezembro de 2016, referente à média de longo prazo desde 1931, e é passível
de alterações (Fonte: Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”)).
3
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Reservatórios
Apesar da afluência do SIN de 2016 ter sido inferior a verificada em 2015, os reservatórios
apresentaram um aumento de 2,3 p.p. na comparação anual, fruto do maior nível dos reservatórios
do SIN ao término do período úmido de 2016 (31,7% em 2016 vs. 29,4% em 2015).
O nível de armazenamento de energia equivalente nos reservatórios das usinas da AES Tietê Energia
encerrou dezembro de 2016 em 38,7%, nível inferior em 26,7 p.p. a 2015 (65,4%). Tal desempenho
foi superior ao do submercado em que as usinas da Companhia estão localizadas (submercado
Sudeste/ Centro-oeste (“SE/CO”)), que, ao final mês de dezembro, estavam com 33,7% de sua plena
capacidade, e ao desempenho do SIN, que ao final de 2016 estava em 31,7%, conforme mencionado.

EFICIÊNCIA OPERACIONAL E COMERCIAL
Desempenho Operacional
Em 2016, as usinas da AES Tietê Energia geraram 1.492,4 MWm de energia, volume 64,9% superior
ao volume gerado em 2015. A variação é consequência das maiores afluências registradas no ano
de 2016 em comparação a 2015 no submercado Sudeste/Centro-oeste, em que as usinas da
Companhia estão localizadas (94,9% da MLT em 2016 vs. 84,6% da MLT em 2015).

Energia Gerada – MWm
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Satisfação do Cliente
No Planejamento Estratégico Sustentável da AES Brasil, um dos objetivos é garantir a satisfação dos
clientes. A meta da AES Tietê Energia, nesta esfera, é atingir um índice de satisfação do cliente de
90% até 2019.
Pesquisas periódicas são realizadas com os clientes de comercialização para avaliar a satisfação
deles com os serviços da empresa. No primeiro semestre de 2015, a pesquisa foi realizada pela
primeira vez por um instituto independente.
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Em 2016 a AES Tietê Energia reestruturou sua plataforma comercial a partir da sua dedicação à
comercialização de energia, com foco nos clientes. Com esta nova plataforma comercial, a
Companhia passou a adotar procedimentos mais robustos de inteligência de mercado, ampliar a
oferta de produtos oferecidos e atuar de maneira mais próxima dos clientes para entregar soluções
eletroenergéticas sob medida e com autonomia.

Estratégia de Comercialização
A Companhia definiu como estratégia de comercialização para a sua energia disponível a partir de
janeiro de 2016, a formação de uma carteira diversificada de clientes livres, de forma a substituir
totalmente o contrato bilateral com a AES Eletropaulo, que venceu em dezembro de 2015.
Em função do cenário atual e da perspectiva de incremento do risco hidrológico, a Companhia optou
por reservar uma parcela de sua energia própria, disponível a partir de 2016, com o objetivo de
reduzir possíveis riscos de exposição ao mercado de curto prazo e ao rebaixamento no Mecanismo
de Realocação de Energia (“MRE”), conforme demostrado no gráfico a seguir.
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Garantia Física / Rebaixamento da Garantia Física
As variações climáticas podem ocasionar excedentes ou escassez de produção hidrelétrica em
determinadas regiões e em determinados períodos do ano, uma vez que o volume de energia gerado
pelas usinas hidrelétricas depende da hidrologia para a acumulação de água em seus reservatórios.

4 Apenas

energia convencional com exclusão de perdas e consumo interno; inclui contratos de energia firmados até 31 de dezembro de 2016;
valores reais com base em dezembro de 2016.
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O SIN possibilita que toda a energia gerada no sistema seja transmitida e distribuída da forma mais
adequada por todo o País, permitindo a troca de energia entre as regiões, além de obter benefícios
da diversidade das bacias hidrográficas.
De acordo com as regras do MRE, o volume total de energia gerada pelas usinas hidrelétricas
participantes desse mecanismo é alocado para cada usina, de forma proporcional aos seus
respectivos níveis de garantia física, também conhecida como energia assegurada. Essa alocação
busca garantir que todas as usinas participantes do MRE atinjam seus níveis de energia assegurada,
independentemente dos níveis reais de produção. Se, após a etapa acima ter sido cumprida, todos
os membros do MRE atingirem seus níveis de garantias físicas e ainda houver saldo de energia
produzida, o adicional da geração, denominado “Energia Secundária”, é alocado proporcionalmente
entre os geradores.
Da mesma forma, quando a geração de energia for inferior à garantia física das usinas do SIN, tal
déficit também é rateado, proporcionalmente, entre os participantes do MRE, através do
Generation Scaling Factor (“GSF”), efeito este conhecido como “Rebaixamento” da garantia física
no MRE, podendo resultar em exposições ao mercado de energia de curto prazo ao Preço de
Liquidação das Diferenças (“PLD”).
O rebaixamento no MRE verificado em 2016 foi de 13,2%, inferior ao registrado em 2015, que
totalizou 15,9%. Apesar da piora da hidrologia registrada no SIN na comparação anual (86,7% da MLT
em 2016 vs. 89,4% da MLT em 2015), o menor rebaixamento é explicado pela manutenção da carga
e menor despacho térmico no ano (11,4 GWm em 2016 vs. 15,5 GWm em 2015).
O gráfico a seguir apresenta os rebaixamentos contabilizados pela Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (“CCEE”) no MRE nas liquidações financeiras efetuadas ao longo de 2015 e 2016.
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Desempenho Comercial
A energia total faturada em 2016 alcançou 15.669,5 GWh, um aumento de 8,2% em relação ao ano
anterior. A maior parcela dessa energia foi destinada aos mercados livre (“Contratos Bilaterais”),
representando 68% do total de energia faturada, somando 10.682,1 GWh, cuja finalidade foi
substituir o contrato bilateral anteriormente firmado com a AES Eletropaulo, que venceu em 31 de
dezembro de 2015.
O volume de energia gerada que excede aos compromissos contratuais é direcionado primeiramente
ao MRE e, posteriormente, ao mercado spot da CCEE. Caso a soma da energia gerada pelas usinas
hidrelétricas seja menor que suas garantias físicas no SIN, um novo valor proporcional de energia
disponível é calculado para cada gerador apenas para efeitos do MRE. Em função dessa nova
alocação da garantia física, a eventual exposição das usinas do SIN é liquidada ao valor do PLD,
também conhecido como mercado spot.
Apesar da redução de 11,9% do volume de energia faturada por meio dos contratos nos ambientes
regulados e livre, devido ao fim do contrato bilateral com a AES Eletropaulo, em 2016 houve um
aumento de 179,5% na energia faturada por meio da CCEE, principalmente em função do maior
volume de energia faturada no âmbito do MRE (3.854,3 GWh), o que representou um aumento de
310,0% em comparação com o ano de 2015 (940,0 GWh).
Na tabela a seguir é demonstrada a energia faturada da AES Tietê Energia.
Energia Faturada - GW h

2015

2016

Energia Faturada

14.484,6 15.669,5

Energia Contratada

V ar (%)
8,2%

12.961,9 11.413,3

-11,9%

Contrato Bilateral AES Eletropaulo

11.107,7

0,0

-100,0%

Mercado Livre

1.854,2

10.682,1

476,1%

0,0

731,3

-

Mercado Regulado
CCEE

1.522,7

4.256,2

179,5%

Spot

582,7

402,0

-31,0%

MRE

940,0

3.854,3

310,0%

EFICIÊNCIA ECONÔMICA / FINANCEIRA
Desempenho Econômico Financeiro
Nesta seção, para as informações de 2015, apresenta-se a posição consolidada da AES Tietê Energia
S.A., que reflete as demonstrações financeiras da AES Tietê S.A. (“AES Tietê”), antes de sua
incorporação, e os resultados da controladora AES Tietê Energia S.A. (anteriormente denominada
Companhia Brasiliana de Energia), após a reestruturação (“operações em continuidade”),
mencionada na seção “Eventos Societários/Estrutura Acionária”.
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AES Tietê Energia S.A. - R$ milhões

2015

2016

V ar (%)

Receita Bruta

2.779,2

1.762,6

-36,6%

Receita Líquida

2.625,8

1.561,3

-40,5%

Custos e Despesas Operacionais*

1.236,6

758,7

-38,6%

Resultado Bruto

1.219,6

644,4

-47,2%

EBITDA

1.389,2

802,7

-42,2%

Amortização de intangível de concessão

(56,1)

-

-100,0%

(107,6)

(135,8)

26,2%

Receitas Financeiras

101,0

87,5

-13,4%

Despesas Financeiras

(192,0)

(231,8)

20,7%

Resultado Financeiro

Variações Cambiais, líquidas

(16,6)

Provisão IR/ Impostos diferidos

(317,2)

Lucro Líquido do exercício proveniente de

8,5

-151,5%

(150,0) -52,7%

738,8

358,5

-51,5%

Operações descontinuadas

64,6

-

-100,0%

Lucro Líquido do exercício

803,3

358,5

-55,4%

operações em continuidade

* excluindo depreciação

Receita Bruta / Líquida
Em 2016, a receita operacional bruta da AES Tietê Energia totalizou R$ 1.762,6 milhões, uma
redução de 36,6% em comparação aos R$ 2.779,2 milhões registrados em 2015. O resultado é
explicado pelos seguintes fatores:
(i) redução de receita proveniente de energia vendida nos mercados livre e regulado no montante
de R$ 896,3 milhões, principalmente em função do término da contrato bilateral com a AES
Eletropaulo em 2015 e da consequente redução no preço médio de energia comercializada
(R$ 146,80/MWh em 2016 vs. R$ 198,40/MWh em 2015); e
(ii) redução de R$ 150,6 milhões da receita proveniente de energia vendida no mercado de curto
prazo, em função do menor PLD no submercado SE/CO na comparação entre os períodos
(R$ 94,10/MWh em 2016 vs. R$ 287,20/MWh em 2015) e menor volume de energia vendida;
parcialmente compensada pelo:
(iii) aumento de R$ 34,8 milhões proveniente da receita de energia vendida no MRE na comparação
entre os períodos, em função do maior despacho das usinas da Companhia.
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Rec eita Bruta - R$ milhões

2015

2016

V ar (%)

Suprimento de Energia

2.779,2 1.762,6 -36,6%

Energia Contratada

2.571,7 1.675,4 -34,9%

Contrato Bilateral AES Eletropaulo
Mercado Livre

2.355,2
216,5

0,0

-100,0%

1.571,6 625,8%

0,0

103,8

-

207,3

87,0

-58,0%

Spot

183,9

33,2

-81,9%

MRE

12,3

47,1

283,5%

Outras (Administrativos)

11,1

6,8

-39,3%

0,3

0,1

-59,0%

Mercado Regulado
CCEE

Outras rec eitas*
* referem-se a aluguéis e faturamento de terceiro s

No ano de 2016, as deduções da receita totalizaram R$ 201,3 milhões vs. R$ 153,4 milhões em 2015,
um aumento de 31,2%. As deduções com PIS/COFINS alcançaram R$ 160,6 milhões, o que representa
um aumento de 28,5% no comparativo com 2015. Esse desempenho é explicado pelo aumento da
alíquota de PIS/COFINS para 9,25% (regime não cumulativo), considerando o encerramento do
contrato com a AES Eletropaulo (no qual a alíquota aplicada era 3,65% (regime cumulativo)).
No que se refere às deduções de receita com ICMS, o aumento está associado à incidência de ICMS
em parte dos contratos celebrados pela Companhia no âmbito do mercado livre, que é repassado
para os clientes.
Em relação às deduções de receita com Pesquisa e Desenvolvimento (“P&D”), de acordo com a Lei
nº 12.111/09, geradoras, transmissoras e distribuidoras devem investir anualmente ao menos 1% de
sua receita operacional líquida em P&D. Em 2016, foram registrados R$ 14,2 milhões em deduções
da receita relativas a P&D comparado a R$ 26,3 milhões em 2015 (redução de 46,0%).
Em 2016, a receita operacional líquida totalizou R$ 1.561,3 milhões, o que apresenta uma queda
de 40,5% em relação ao ano de 2015 (R$ 2.625,8 milhões), conforme mencionado nos trechos acima.
Custos e Despesas Operacionais
Na comparação do ano, os custos e despesas operacionais, excluindo depreciação e amortização,
totalizaram R$ 758,7 milhões em 2016, uma redução de 38,6% em relação ao valor registrado em
2015 (R$ 1.236,6 milhões), fruto da redução de compras de energia para revenda, no valor de
R$ 534,9 milhões (R$ 317,6 milhões em 2016 vs. R$ 852,5 milhões em 2015).
Em 2016, despesas com PMSO (pessoal, material, serviço de terceiros e outras despesas)
apresentaram um aumento de 12,8% em relação a 2015, como reflexo, principalmente:
(i) de maiores custos com pessoal, reflexo da incidência de 9,3% do acordo sindical ocorrido em
junho de 2016 e da reestruturação do quadro de funcionários da Companhia que visa trazer
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maior agilidade no processo decisório e preparar a Companhia para a sua estratégia de
crescimento e fornecimento de soluções integradas para seus clientes; e
(ii) do aumento dos custos em R$ 13,7 milhões na linha de outros, principalmente em função do
pagamento de R$ 28,0 milhões decorrente do acordo no âmbito do procedimento arbitral com
o Banco BTG Pactual5, parcialmente compensado pela redução dos custos com doações
relacionadas à lei de incentivo de cultura quando comparadas com 2015, resultado da queda
da receita bruta da Companhia, que é utilizada como base para a aplicação do incentivo.
Custos e Despesas Operac ionais - R$ milhões
Custos e Despesas Operac ionais Reportado*

2015

2016

V ar (%)

1.236,6

758,7

-38,6%

165,6

194,6

17,5%

Encargos e taxas setoriais

852,5

317,6

-62,7%

1.018,1

512,2

-49,7%

Pessoal

84,8

99,4

17,2%

Material e serviços de terceiros

98,5

98,2

-0,3%

Energia comprada
Total de enc argos e taxas setoriais + energia c omprada

Outros
PMSO Reportado

35,2

48,9

38,9%

218,5

246,5

12,8%

*não inclui depreciação

EBITDA
A AES Tietê Energia registrou EBITDA de R$ 802,7 milhões em 2016 apresentando uma redução de
42,2%, em relação ao verificado em 2015 (R$ 1.389,2 milhões).
O desempenho está principalmente relacionado:
(i) à redução do preço médio da energia contratada em 2016 vs. 2015, reflexo do término do
contrato com a AES Eletropaulo em 31 de dezembro de 2015, com impacto negativo de R$ 834,9
milhões na comparação entre os períodos. O preço médio do portfólio contratado, excluindo
venda de energia no MRE e Spot, em 2016 é de R$ 146,80/MWh vs. R$ 198,40/MWh em 2015;
parcialmente compensado pelo:
(ii) impacto positivo de R$ 257,5 milhões no EBITDA proveniente do mercado de curto prazo,
principalmente em função do menor volume de energia comprada no mercado de curto prazo
(1.423,9 GWh em 2016 vs. 2.315,3 GWh em 2015), e do menor valor do PLD na comparação
entre os períodos (R$ 94,10/MWh em 2016 vs. R$ 287,20/MWh em 2015).
Conforme a Instrução CVM 527/2012, a divulgação do cálculo do EBITDA deve ser acompanhada da
conciliação dos valores constantes das demonstrações contábeis e deve ser obtido da seguinte

Procedimento arbitral no qual o BTG Pactual alega que a Companhia inadimpliu contratos de compra e venda de energia ao comprar mais
energia do que autorizado contratualmente entre as partes. Como resultado do acordo, a Companhia pagou ao BTG Pactual o valor de R$ 28,0
milhões. Cada parte arcou com as suas custas no âmbito da Arbitragem.
5
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forma: resultado líquido do período das operações em continuidade (R$ 358,5 milhões em 2016 e
R$ 738,8 milhões em 2015), acrescido dos tributos sobre o lucro (R$ 150,0 milhões em 2016 e
R$ 317,2 milhões em 2015), das despesas financeiras e variação cambial líquidas das receitas
financeiras (despesa de R$ 135,8 milhões em 2016 e de R$ 107,6 milhões em 2015), da amortização
do intangível da concessão (despesa de R$ 56,1 milhões em 2015) e da depreciação e amortização
(R$ 158,3 milhões em 2016 e R$ 169,6 milhões em 2015) totalizando conforme acima R$ 802,7
milhões e R$ 1.389,2 milhões em 2016 e 2015, respectivamente.
Resultado Financeiro
O resultado financeiro da AES Tietê Energia foi negativo em R$ 135,8 milhões em 2016, ante um
resultado negativo de R$ 107,6 milhões em 2015.

Contribuiu para esse desempenho,

principalmente, a atualização monetária do valor provisionado à liminar do GSF de R$ 25,1 milhões
em 2016. Importante ressaltar que em junho de 2015, a Associação dos Produtores Independentes
de Energia Elétrica (“APINE”) obteve uma liminar favorável a todas as geradoras hidrelétricas
abarcadas pela associação, entre elas a AES Tietê Energia, que impede o deslocamento hidroelétrico
seja alocado aos detentores da liminar.
Apesar da existência da referida liminar, a Companhia manteve até 31 de dezembro de 2016, o
provisionamento do montante total atualizado, de R$ 315,0 milhões (R$ 289,9 milhões de principal
e R$ 25,1 milhões referente a atualização monetária por IGP-M), relativamente à aplicação dos
requerimentos do mecanismo de GSF.
Tal redução no resultado financeiro foi parcialmente compensada pelo ganho com atualização
cambial sobre a provisão para o processo judicial que discute a obrigatoriedade de aquisição de
energia de Itaipu pela AES Tietê Energia, o qual apresentou uma variação entre períodos de R$ 24,9
milhões.
Lucro Líquido
A AES Tietê Energia registrou um lucro líquido de R$ 358,5 milhões em 2016 ante R$ 738,8 milhões
em 2015 (“ex-operações descontinuadas”), uma redução de 51,5%. Contribuíram para tal
desempenho, principalmente, os seguintes fatores:
(i)

impacto negativo de R$ 550,5 milhões em função, principalmente, do término do contrato
com a AES Eletropaulo em 31 de dezembro de 2015, contribuindo para redução da margem
da Companhia;

(ii)

impacto negativo de R$ 37,9 milhões na rubrica de Imposto de Renda/Contribuição Social,
resultado da reestruturaçaõ societária ocorrida no final de 2015 e redução com doações
relacionadas à lei de incentivo de cultura, e de juros sobre capital próprio;

(iii)

aumento dos custos regulatórios de R$ 19,1 milhões, influenciado principalmente pelo
aumento das despesas com o CFURH, que sofreu um reajuste de 9,5% na TAR em jan/16;

13

(iv)

aumento no desempenho negativo do resultado financeiro, que contribuiu com R$ 18,6
milhões para redução do lucro líquido no período; e

(v)

o aumento dos custos com PMSO no valor de R$ 18,5 milhões, reflexo dos maiores custos
com pessoal e outros, sendo esse influenciado pelo acordo no âmbito do procedimento
arbitral com o Banco BTG Pactual; parcialmente compensado:

(vi)

pelo menor exposição ao mercado spot e o menor valor do PLD, que resultou em um impacto
positivo de R$ 169,8 milhões;

(vii)

pela redução na rubrica amortização do ativo intangível da concessão no valor de R$ 56,1
milhões, efeito ocorrido em 2015 e que não se repetiu em 2016; e

(viii)

pelo saldo positivo no MRE no valor de R$ 38,9 milhões na comparação entre os períodos,
fruto do maior despacho das usinas da Companhia em 2016.

Remuneração aos Acionistas
Dividendos AES Tietê Energia 2016 - R$ milhões
Luc ro do Exerc íc io - 31 de Dezembro de 2016
Realização de ajuste de avaliação patrimonial
Ajuste por conta de dividendos prescritos

358,5
61,9
0,6

Constituição de reserva legal

(21,0)

Base para pagamento de dividendos

400,0

Dividendos intermediários distribuídos

305,5

Juros sobre Capital Próprio

60,0

Dividendos complementares, excedentes ao mínimo obrigatório

34,5

Total Distribuídos

400,0

Em vista do resultado apresentado acima e da estimativa de geração de caixa, a administração da
AES Tietê Energia propõe a destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro
de 2016, face à apuração de lucro líquido no montante de R$ 358,5 milhões, que acrescido do ajuste
de avaliação patrimonial, no valor de R$ 61,9 milhões, dos dividendos e juros sobre capital próprio
prescritos, no valor de R$ 0,6 milhão e retenção de R$ 21,0 milhões para constituição de reserva
legal, perfez uma base para pagamento de dividendos de R$ 400,0 milhões.
Ao longo de 2016, a Administração da Companhia distribuiu R$ 305,5 milhões, referentes aos
dividendos intermediários dos três primeiros trimestres de ano e R$ 60,0 milhões sobre a forma de
juros sobre capital próprio, relativos ao exercício social a encerrado em 31 de dezembro de 2016.
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Adicionalmente, a administração da Companhia submeterá à aprovação dos acionistas em
Assembleia Geral, prevista para ocorrer até 28 de abril de 2017, a proposta de distribuição de
dividendos complementares referentes ao exercício social de 2016 no montante de R$ 34,5 milhões,
sendo R$ 0,01754997248 por ação ordinária e preferencial e R$ 0,08774986240 por unit.

Endividamento
Dívidas - R$ milhões

Montante R$ milhões*

V enc imento Custo Nominal

2ª Emissão de Debêntures

502,3

mai/19

CDI + 0,79% aa

3ª Emissão de Debêntures

308,1

mar/20

108,20% CDI

4ª Emissão de Debêntures - 2ª série

148,2

dez/18

CDI + 2,15% aa

4ª Emissão de Debêntures - 3ª série

313,2

dez/20

IPCA + 8,43% aa

5ª Emissão de Debêntures

174,1

dez/23

IPCA + 6,54% aa

*Considera principal e juros

A dívida bruta da AES Tietê Energia totalizou R$ 1.446,6 milhões em 31 de dezembro de 2016, valor
3,9% superior à posição da dívida bruta em 31 de dezembro de 2015 (R$ 1.391,7 milhões). Essa
variação está associada à 5ª emissão de debêntures em 15 de novembro de 2016 no valor de R$ 180
milhões, adicionado à liquidação da 1ª série da 4ª emissão de debêntures no dia 15 de dezembro de
2016, com amortização no valor de R$ 143,5 milhões.
Em 2016 as disponibilidades somavam R$ 577,6 milhões, montante R$ 169,2 milhões inferior ao
registrado no mesmo período de 2015 (R$ 746,8 milhões).
Dessa forma, a dívida líquida ao final de 2016 era de R$ 869,0 milhões, montante 34,7% superior
em relação à posição final de 2015 (R$ 644,9 milhões), em função, principalmente, da redução de
R$ 169,2 milhões nas disponibilidades, aos juros provisionados da 4ª emissão de debêntures e da 5ª
emissão de debêntures no valor de R$ 180 milhões, compensado parcialmente pela liquidação da 1ª
série da 4ª emissão de debêntures.
Os gráficos a seguir apresentam a composição dos indexadores do endividamento da Companhia em
31 de dezembro de 2016, bem como cronograma de amortização até 2023.
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Dívida Bruta por Indexador Cronograma de amortização da dívida6 - R$ milhões
419
334

33,69%
261

232

177

66,27%

CDI

0,04%

IPCA

Pré fixada

2017

2018

2019

2020

2021-2023

Investimentos
Os investimentos em 2016 somaram R$ 101,0 milhões, montante 39,8% inferior ao valor investido
em 2015 (R$ 167,7 milhões). A decisão da Companhia pela realização desses investimentos visa à
melhoria das suas condições operacionais e assegura a disponibilidade de seu parque gerador,
resultando em ganhos de produtividade e eficiência.
Principais investimentos realizados em 2016
(i) R$ 81,4 milhões – manutenção e modernização, principalmente referente à manutenção
preventiva da usina de Água Vermelha e a construção do novo Centro de Operações de Geração
e Eclusas (“COGE”), localizado no município de Bauru - São Paulo, responsável pelo
gerenciamento centralizado das usinas da Companhia. O COGE conta com uma estrutura
moderna, totalmente informatizada, promovendo maior automação dos processos, o que
permite uma operação segura e remota de todas as usinas e eclusas da AES Tietê Energia,
garantindo a alta disponibilidade dos sistemas e permitindo o ganho de eficiência operacional
para a Companhia. A nova sede do COGE, que começará a operar em 2017, estará equipada
com placas fotovoltaicas e uma célula de combustível, que contribuirá para o abastecimento
de energia do local; e
(ii) R$ 1,8 milhão – projetos de TI.

Fluxo composto por amortização de principal, juros acruados e saldo de diferidos, conforme “Nota Explicativa 13” das Demonstrações
Financeiras da Companhia.
6
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Histórico de Investimentos - R$ milhões
-39,8%

185,9
167,7

101,0

2014

2015

2016

Investimentos

Em 2016, a AES Tietê Energia investiu R$ 101,0 milhões, 17,3% acima do valor projetado para o ano
de 2016, que era de R$ 86,1 milhões, principalmente em função de antecipação da manutenção e
modernização da usina de Água Vermelha na Unidade Geradora 3.
Plano de Investimento
A Companhia prevê investir aproximadamente R$ 400 milhões no período de 2017 até 2021,
principalmente em modernizações nas usinas hidrelétricas, visando a melhoria contínua das
condições operacionais e a garantia da disponibilidade da geração de energia em suas usinas,
conforme apresentado na tabela a seguir.
Investimentos - R$ milhões*

Total 2017 -

2017E

2018E

2019E

2020E

2021E

Investimentos

94,8

65,6

41,0

62,1

79,4

343,0

Juros de Capitalização

19,0

15,5

6,0

6,9

9,2

56,7

Total

113,8

81,1

47,1

69,0

88,6

399,6

2021E

* valo res no minais

Programa de Pesquisa e Desenvolvimento
Em 2016, a AES Tietê Energia investiu R$ 6,7 milhões em inovação, pesquisa e desenvolvimento com
foco na melhoria de processos técnicos e operacionais, na segurança de colaboradores e
terceirizados, em produtividade e eficiência da performance para criar valor, além da promoção
de iniciativas sustentáveis para as comunidades e para o meio ambiente.
Destaca-se em 2016 o investimento de R$ 1,6 milhão, equivalente a 24% do total, no
desenvolvimento de tecnologias para a geração de energia sustentável.
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GESTÃO SOCIOAMBIENTAL
Segurança
Segurança é o valor número 1 do Grupo AES Brasil
O Programa de Segurança da Companhia, focado no fortalecimento de uma cultura de segurança, é
realizado com base nas diretrizes globais da AES Corp, dos requisitos do Sistema de Gestão de
Segurança e Saúde Ocupacional, certificado conforme a norma internacional OHSAS 18001 desde
2011, e na Política de Sustentabilidade da AES Brasil.
Em 2016, foram registradas duas ocorrências com afastamento de colaboradores contratados. Desde
2010, não foram registradas fatalidades com colaboradores próprios e contratados. Mais
informações sobre o tema podem ser conhecidas no Relatório de Sustentabilidade da AES Tietê
Energia.
Segurança com a população
Durante as férias escolares, aumenta o número de frequentadores no entorno dos reservatórios das
usinas em busca de lazer, principalmente para nadar e pescar, atividades que apresentam riscos de
segurança.
Com foco na conscientização das comunidades do entorno das usinas, a Companhia realiza
campanhas educativas sobre segurança e a importância do respeito às sinalizações existentes. Essas
comunicações são transmitidas por meio de veículos de comunicação de grande alcance nos
municípios em que estão localizadas as usinas da Companhia.
As usinas também ficam de portas abertas para receber estudantes das escolas locais para visitas,
durante as quais são informados sobre como realizar atividades de lazer sem comprometer a
segurança. Em 2016, mais de 5 mil pessoas participaram de visitas às usinas e eventos desenvolvidos
pela AES Tietê Energia. Nenhum acidente com a população é registrado desde 2009 nos reservatórios
das usinas da Companhia.

Gestão Ambiental
Em conformidade com o Sistema de Gestão Ambiental (“SGA”) da AES Tietê Energia, certificado de
acordo com a norma ISO 14.001, os impactos negativos gerados pelas unidades são mapeados e
mitigados pelas ações desenvolvidas pelos programas ambientais e ações realizadas nas instalações.
O SGA oferece uma sistemática de melhoria contínua por meio da definição de objetivos, metas e
programas de gestão e avaliação do desempenho ambiental, padronizando, assim, os processos e
as atividades da empresa, e identificando os principais riscos e oportunidades visando a proteção
ao meio ambiente.
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Controle da ocupação nas bordas
O monitoramento da utilização e da ocupação das bordas dos reservatórios da AES Tietê Energia são
realizados continuamente, com foco na preservação dos recursos naturais, na segurança da
população e na prevenção de impactos ambientais. Para fazer a inspeção, a Companhia utiliza dois
drones.
Além disso, as equipes de campo da Companhia realizam inspeções periódicas e, quando identificam
situações irregulares, fazem fiscalizações, informando os ocupantes das medidas necessárias para
a regularização de seus imóveis e atividades. A AES Tietê Energia conta também com um barco
controlado remotamente por radiofrequência para medir a vazão dos afluentes dos reservatórios,
realizar batimetria, e a avaliação de assoreamento.
Reflorestamento nos reservatórios
Em 2016, a Companhia reflorestou 409 hectares no entorno de seus reservatórios, resultado das
iniciativas próprias, além das parcerias com a Fundação SOS Mata Atlântica, universidades,
empresas e municípios. A Companhia tem como compromisso reflorestar ao menos 243 hectares por
ano até 2029.
As mudas utilizadas nesse processo são produzidas pela própria AES Tietê Energia. Anualmente, a
Companhia já produz cerca de 1 milhão de mudas de mais de 120 espécies de árvores. Parte dessa
produção é doada para prefeituras, ONGs e proprietários de terras próximas aos reservatórios, a
fim de incentivar o reflorestamento. No último ano, a Companhia também lançou o programa Mãos
na Mata, que tem o objetivo de promover o reflorestamento de 3 mil hectares no entorno dos 12
reservatórios da AES Tietê Energia.

Comunidades
Em 2016, foi lançado o Instituto AES, que consolida a atuação social voluntária das empresas do
grupo AES Brasil visando dar maior capilaridade e impacto aos projetos já existentes, e criar novas
possibilidades de impacto social. Três pilares de atuação foram definidos: (i) formação do cidadão;
(ii) inovação para o desenvolvimento social; e (iii) empreendedorismo consciente.
A missão do Instituto está alinhada à estratégia de negócios, à inovação e ao crescimento da AES
Brasil, e os projetos serão desenvolvidos em rede, incluindo os beneficiários, as comunidades e os
parceiros. Com isso, os recursos próprios e incentivados investidos em projetos sociais serão
alocados com mais assertividade em relação ao potencial de impacto socioambiental. A nova
organização contribuirá diretamente para gerar valor compartilhado entre os públicos de
relacionamento da AES Brasil, por meio do fortalecimento de laços com as comunidades e clientes,
da redução de riscos reputacionais e do mapeamento de oportunidades de soluções inclusivas de
energia.
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Os investimentos da AES Tietê Energia em projetos realizados junto à comunidade somaram em
2016 R$ 4,0 milhões, dos quais R$ 1,6 milhão com recursos próprios e R$ 2,4 milhões com recursos
incentivados divididos nas frentes de educação, cultura, esporte e saúde; capacitação profissional
inclusiva; e influência social A partir de 2017, a atuação social voluntária da AES Tietê Energia e
respectivos investimentos passam a ser geridos pelo Instituto AES.
Mais informações sobre o tema podem ser encontradas no Relatório de Sustentabilidade da
Companhia.

RECONHECIMENTOS


Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa 2017: inclusão na carteira pelo 10º
ano consecutivo;



A AES Tietê Energia foi vencedora do Troféu Transparência 2016, no Prêmio ANEFAC, categoria
Companhias do Setor de Energia. Este prêmio reconhece as empresas com as demonstrações
financeiras mais transparentes do Brasil;



Eleita entre as 150 Melhores Empresas Para se Trabalhar de acordo com o Guia Você S/A, um
dos melhores reconhecimentos de práticas de Recursos Humanos no mercado;



A Companhia recebeu uma menção honrosa do Prêmio Abrasca 2016 pela transparência e
qualidade do conteúdo em seu Relatório de Sustentabilidade 2015; e



Prêmio Aberje nas categorias Melhor Case Comunicação da Marca, Melhor Case de
Relacionamento com Imprensa da Região Sudeste e Melhor Case de Relacionamento com
Imprensa do País.

Além dos reconhecimentos individuais, a AES Tietê Energia contribuiu significativamente para
importantes reconhecimentos para o Grupo AES Brasil:


Troféu Destaque Corporate Engagement durante a Open Innovation Week, prêmio que nos
reconheceu como uma das dez empresas mais engajadas com a inovação;



2ª empresa mais inovadora entre as empresas de energia do Brasil, de acordo com o anuário
Valor Inovação Brasil, do Valor Econômico;



O Guia Época Negócios 360º elegeu a AES Brasil como campeã na categoria Práticas de Recursos
Humanos; e



Destaque do Guia Exame de Sustentabilidade 2016.
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
A governança corporativa é o sistema pelo qual uma Companhia é controlada e monitorada e envolve
as práticas e os relacionamentos entre acionistas, conselho de administração, conselho fiscal e
diretoria. A adoção de boas práticas de governança é essencial para a gestão estratégica e eficiente
do negócio. Com foco na criação de valor para seus acionistas, a Companhia continuamente trabalha
para aprimorar suas práticas.
No âmbito interno, a AES Tietê Energia é administrada por um Conselho de Administração e por uma
Diretoria. O Conselho de Administração é responsável pelo planejamento e pelas questões
estratégicas da empresa. Atualmente, o Conselho de Administração é composto por onze membros
efetivos e respectivos suplentes. Dentre os seus membros, sete efetivos e respectivos suplentes
foram indicados pelo acionista controlador, um efetivo e respectivo suplente pela BNDES
Participações S.A. – BNDESPAR nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia, um é membro
efetivo e independente indicado pelo controlador, um membro efetivo e respectivo suplente é
indicado pelos acionistas minoritários e também considerado conselheiro independente e o último
membro efetivo e respectivo suplente foi eleito pelos colaboradores da Companhia conforme
disposição do seu estatuto social. O mandato dos atuais membros do Conselho de Administração se
encerrará na data da realização da Assembleia Geral que examinará as contas da administração da
Companhia referentes ao exercício social que findará em 31 de dezembro de 2017.
A Diretoria é composta por seis membros, incluindo o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores. Os membros da Diretoria Executiva desempenham suas funções de
acordo com o objeto social da Companhia, conduzindo os negócios e operações com estrita
observância das disposições do Estatuto Social, das decisões das Assembleias Gerais de Acionistas e
do Conselho de Administração.
Atualmente, a Companhia possui um Conselho Fiscal, que tem como principal função fiscalizar os
atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. Além
disto, o Conselho Fiscal também é responsável por examinar trimestralmente o balancete e as
demonstrações contábeis elaboradas pela Companhia, opinar sobre o relatório anual da
administração e as propostas dos órgãos da administração a serem submetidos em Assembleia Geral.
O Conselho Fiscal da Companhia é atualmente composto por cinco membros efetivos e respectivos
suplentes, dos quais: dois efetivos e respectivos suplentes foram indicados pelo acionista
controlador, um efetivo e respectivo suplente foi indicado pela BNDESPAR nos termos do Acordo de
Acionistas da Companhia, e dois efetivos e respectivos suplentes foram indicados pelos acionistas
minoritários e preferencialistas da Companhia.
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Além de ter sua gestão administrativa fiscalizada pelo Conselho Fiscal, por ser subsidiária da The
AES Corporation, companhia de capital aberto com ações na Bolsa de Nova York, a AES Tietê Energia
adequou seus controles internos à Lei Sarbanes-Oxley (“SOX”), cujo objetivo é assegurar a
confiabilidade das demonstrações contábeis de companhias que negociam ações no mercado norteamericano.

Eventos Societários / Estrutura Acionária
Reestruturação Societária
Em 31 de dezembro de 2015, foi efetivado o processo de reestruturação societária da Companhia.
Conforme informamos ao longo do processo em 2015, a reestruturação foi realizada por meio da
cisão parcial da Companhia Brasiliana (“Cia Brasiliana”) e sendo o acervo cindido transferido para
a Brasiliana Participações S.A.. A Cia Brasiliana passou a deter diretamente o controle exclusivo da
AES Tietê S.A. e a Brasiliana Participações S.A. passou a deter o controle, direto ou indireto, de
todas as demais empresas (AES Eletropaulo, AES Elpa, AES Uruguaiana e AES Ergos). Na etapa
subsequente, a AES Tietê foi incorporada pela Cia Brasiliana e consequentemente foi extinta, sendo
esta última a entidade legal remanescente e cuja denominação social foi alterada para AES Tietê
Energia.
Com a reestruturação societária, um novo acordo de acionistas foi assinado entre AES Holdings Brasil
e BNDES Participações S.A (“BNDESPAR”). O acionista controlador direto da AES Tietê Energia
continua a ser a AES Holdings Brasil. A Companhia é indiretamente controlada pela The AES
Corporation (“AES Corp”).
Aumento de Capital
Conforme Aviso aos Acionistas divulgado em 08 de novembro de 2016, foi concluído o processo de
aumento de capital da AES Tietê Energia. Este aumento decorre da capitalização parcial da Reserva
Especial de Ágio registrada no valor do efetivo crédito fiscal por ela auferido até 31 de dezembro
de 2015, equivalente a R$ 154,6 milhões. Após essa capitalização, o capital social da Companhia
passou de R$ 262,0 milhões para R$ 416,6 milhões.
Estrutura Acionária
Considerando a reestruturação Societária e o aumento de capital, referenciados acima, a estrutura
acionária da Companhia passou a ser:
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Ac ionista

ON

%

PN

%

Total

% Total

AES Holdings Brasil (AES Corp)

477.289.199

61,6%

471.926

0,0%

477.761.125

24,3%

BNDESPar

111.477.600

14,4%

445.910.403

37,4%

557.388.003

28,3%

Outros

186.407.785

24,0%

745.827.999

62,6%

932.235.784

47,4%

Total

775.174.584

100,0%

1.192.210.328

100,0%

1.967.384.912

100,0%

Em 31/12/2016

Estrutura Societária do Grupo AES Brasil

AES Holdings
Brasil
O 50,00% + 1 ação
P 0,00%
T 46,15%

BNDESPar

O 50,00% - 1 ação
P 100,00%
T 53,85%

Brasiliana
Participações
O 100,00%
T 100,00%

AES
Ergos

O 100,00%
T 100,00%

AES
Uruguaiana

O 61,57%
P 0,04%
T 24,28%

O 14,38%
P 37,40%
T 28,33%

AES Tietê
Energia

O 50,52%
P 0,00%
T 16,84%

O 22,56%
P 16,82%
T 18,73%

AES
Eletropaulo

O 98,26%
T 98,26%

AES Elpa

MERCADO DE CAPITAIS
A partir do dia 04 de janeiro de 2016, como resultado da Reestruturação Societária, a Companhia
passou a negociar units (certificados de depósito de ações). Cada unit representa uma ação
ordinária e quatro ações preferenciais de emissão da Companhia. As units da AES Tietê Energia são
negociadas no Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBovespa sob os códigos TIET11 (unit),
TIET3 (ordinárias) e TIET4 (preferenciais). As ações da Companhia integram o Índice de Energia
Elétrica (“IEE”) e o Índice de Sustentabilidade Empresarial (“ISE”) da BM&FBovespa.
Em 2016, o valor das units da AES Tietê Energia teve uma leve queda de 1,4%, enquanto que o IEE
subiu 45,6% e o Índice Bovespa (“Ibovespa”) 38,9%. No ano de 2016, o volume médio diário
negociado foi de 1.220 mil ações frente a 820 mil ações em 2015. Ao final de 2016, o valor de
mercado da Companhia era de R$ 5,3 bilhões. O gráfico abaixo demostra o desempenho das ações:
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AES Tietê Energia x Ibovespa x IEE x TSR*
BASE 100 – Últimos 12 Meses

*Total Shareholder Return – Retorno total ao acionista
(Considera a variação das cotações e os dividendos declarados no período). Base 100 em 31/12/2015.

AUDITORIA INDEPENDENTE
Ao longo do exercício de 2016, a AES Tietê Energia utilizou os serviços de auditoria independente
da Ernst & Young Auditores Independentes S.S ("EY"). Em 2016, os serviços prestados pela EY foram
(i) auditoria das demonstrações contábeis e revisão especial das Informações Trimestrais (“ITRs”)
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil; (ii) auditoria para fins de
consolidação pela controladora indireta The AES Corporation, sediada nos Estados Unidos da
América; (iii) Revisão do Relatório de Controle Patrimonial – RCP, elaborado de acordo com as
normas regulatórias da ANEEL; (iv) emissão de relatórios de asseguração limitada sobre as análises
trimestrais de apuração dos índices financeiros em cumprimento à clausula 8 da Escritura da 4ª
emissão de debentures; e (v) realização de procedimentos previamente acordados afim de atender
às disposições dos Despachos n◦512 de 10 de fevereiro de 2011 e n◦1.976 de 24 de julho de 2013,
da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, da ANEEL, referente ao Manual dos
Programas e Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética.
O valor total dos serviços acima descritos totaliza R$ 1.231.563 (Um milhão, duzentos e trinta e um
mil, quinhentos e sessenta e três reais). Os serviços (i), (ii), (iii) e (iv), acima, possuem prazo de
contratação de um ano, tendo os itens (i), (ii) e (iii) sido contratados em 01/04/2016 e o item (iv)
em 29/04/2016; já os serviços descritos no item (v) possuem prazo de contratação de 36 meses,
tendo sido contratados em 16/05/2016.
Adicionalmente ao longo do exercício de 2016, a AES Tietê Energia utilizou os serviços da Ernst &
Young Auditores Independentes S.S ("EY") para a realização do trabalho de leitura e revisão do
Formulário de Referência, a fim de verificar a consistência das informações contábeis e financeiras
da Companhia em relação às demonstrações financeiras de 31/12/2015. Este serviço de não
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auditoria foi contratado em 14/03/2016 com término em 31/05/2016 e totalizou R$ 23.500 (vinte
e três mil e quinhentos reais) (2% dos honorários totais pagos a EY por serviços de auditoria).
A Administração da Companhia, assim como seus auditores independentes, entende que os serviços
mencionados acima são caracterizados como serviços relacionados à auditoria e, por consequência,
não afetam a independência e objetividade da EY, necessárias ao desempenho dos serviços de
auditoria de acordo com as regras vigentes no Brasil.
Ao contratar outros serviços de seus auditores externos, a política de atuação da Companhia se
fundamenta nos princípios que preservam a independência do auditor e consistem em: (a) o auditor
não deve auditar seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais na
Companhia e (c) o auditor não deve promover os interesses da Companhia.

Barueri, 14 de fevereiro de 2017.
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