Relatório da Administração 2012
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 2012. 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 12 hidrelétricas, capacidade instalada de 2.658 MW e garantia física de 1.278 MW
médios.
As hidrelétricas apresentadas na figura abaixo integram a AES Tietê (Controladora). O complexo
envolve nove usinas hidrelétricas e três Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH’s), localizadas nos rios
Tietê, Grande, Pardo e Mogi-Guaçu, nas regiões Central e Noroeste do Estado de São Paulo.

Em 26 de abril de 2012, a Companhia firmou um contrato de venda para a CEI – Companhia Energética
Integrada LTDA., de 100% das quotas da AES Minas PCH. Em 31 de Agosto de 2012, após a
implementação das condicionantes previstas no contrato entre elas e a concessão da anuência prévia
da Aneel, a venda foi concluída com o pagamento pela CEI à AES Tietê de R$ 20,3 milhões.

Contexto Setorial
A capacidade instalada do Brasil somava cerca de 122 GW em 2012. De acordo com o Plano Decenal de
Energia (“PDE”) publicado pela EPE em setembro de 2012, a capacidade instalada deverá crescer 61
GW entre os anos de 2012 e 2021. Destes 61 GW, 41 GW já haviam sido leiloados e 20 GW deveriam ser
contratados nos próximos leilões.

Segundo o PDE, os investimentos estimados para a expansão do parque gerador são de R$ 213 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$ 117
bilhões, sendo cerca de 57% em hidrelétricas e 42% em outras fontes renováveis (PCH, biomassa e
eólica).

Desempenho Operacional
Em 2012, as usinas da AES Tietê geraram 14.269,6 GWh de energia, volume 26,9% superior à sua
garantia física.
O programa de manutenção preventiva, assim como os investimentos realizados, possibilitam alto
índice de disponibilidade de geração de energia. Em 2012, esse índice foi de 90,8%, superior ao padrão
estabelecido anualmente pela ANEEL e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS"), que é de
85,0%.
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Desempenho Comercial
A energia faturada em 2012 alcançou 16.728 GWh, um aumento de 10,6% em relação ao ano anterior. A
maior parcela dessa energia é destinada ao atendimento do contrato bilateral com a AES Eletropaulo
(11.138 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$ 182,61/MWh.
Com objetivo de aumentar a base de clientes visando o término do contrato com a AES Eletropaulo, a
Companhia vem firmando contratos bilaterais de venda de energia de curto e longo prazo. Tais
contratos tem o objetivo de posicionar a AES Tietê como importante agente no mercado livre, sendo o
portfólio atual da Companhia composto por 320 MWm dos quais 288 MWm vendidos no ano de 2012.
Os volumes de geração excedentes ao contrato com a AES Eletropaulo 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. Caso a soma da energia
gerada pelas usinas for menor que a garantia física do SIN, é calculado para cada gerador um novo
valor proporcional de energia disponível, apenas para efeito do MRE. Em função dessa nova alocação
mensal da garantia física, há uma exposição das usinas do SIN que por sua vez é liquidada ao valor do
PLD. O ano de 2012 apresentou condições hidrológicas desfavoráveis em todo Brasil e de setembro a
dezembro de 2012 houve déficit de energia no SIN ocasionando uma exposição média de 4,4% das
usinas participantes do MRE, incluindo a AES Tietê.
Em 2012, houve um aumento de 43,5% 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

Variação (%)

2011

2012

15.127,9

16.727,9

10,6%

11.107,7

11.138,1

0,3%

2012 x 2011

3.466,3

4.974,6

43,5%

Spot

1.524,1

1.140,5

-25,2%

MRE
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Desempenho Econômico Financeiro
R$ mil - Consolidada
2011

2012

Receita Bruta

1.983.779

2.228.816

Receita Líquida

1.885.956

2.112.435

Custos e Despesas Operacionais*

(419.540)

(569.991)

Var (%)
12,4%
12,0%
35,9%

Resultado Bruto

1.302.323

1.379.800

5,9%

Ebitda

1.466.416

1.542.444

5,2%

Resultado Financeiro

(46.582)

(42.302)

-9,2%

Receitas Financeiras

53.980

34.075

-36,9%

Despesas Financeiras

(100.562)

(76.377)

-24,0%

(410.877)

(436.235)

6,2%

844.864

901.263

6,7%

Provisão IR / Impostos diferidos
Lucro Líquido
*excluindo depreciação

Receita
Em 2012, houve um incremento de R$ 245,0 milhões na receita operacional bruta, quando comparada
àquela auferida no ano anterior, passando de R$ 1.983,8 milhões para R$ 2.228,8 milhões. Esse
resultado é explicado pelos seguintes fatores:
(i)

elevação de 6,4% no preço médio da energia vendida por meio do contrato bilateral com a
AES Eletropaulo, que passou de R$ 167,29/MWh em 2011 para R$ 178,01/MWh em 2012.
Este aumento é reflexo dos reajustes ocorridos em julho de 2011 (8,65%) e julho de 2012
(5,14%);

(ii)

acréscimo do preço spot verificado no período, a despeito do menor volume de energia
faturada neste mercado (1.141 GWh em 2012 ante 1.523 GWh em 2011), favorecendo a
receita em R$ 79,1 milhões;

(iii)

aumento de R$ 19,6 milhões na receita auferida no MRE, principalmente devido ao maior
volume de energia vendida (3.834 GWh em 2012 ante 1.942 GWh em 2011); e

(iv)

elevação de 11,1% no volume de energia vendida por intermédio de outros contratos
bilaterais (615 GWh em 2012 ante 554 GWh em 2011).

A AES Tietê registrou em 2012, R$ 116,3 milhões em deduções da receita, aumento de 18,9% em
relação ao apurado em 2011 (R$ 97,8 milhões).
A receita líquida totalizou R$ 2.112,4 milhões em 2012, um aumento de 12,0% em relação a 2011. Essa
elevação ocorreu, principalmente, devido (i) aos reajustes do preço da energia vendida por meio do
contrato bilateral com a AES Eletropaulo, ocorridos em julho de 2011 e 2012; (ii) maior volume de

energia vendida na CCEE com preços médios elevados em 2012; e (iii) elevação no volume de energia
vendida através dos outros contratos bilaterais, conforme mencionado anteriormente.
Custos e Despesas Operacionais
Em 2012, os custos e despesas operacionais da Companhia, excluindo depreciação, atingiram R$ 570,0
milhões, apresentando um incremento de 35,9% em relação ao ano anterior (R$ 419,5 milhões).
Excluindo os custos com compra de energia e os efeitos não recorrentes relativos à venda da PCH Minas
(R$ 10,0 milhões) e ao recebimento de sinistro de Nova Avanhandava (R$ 5,2 milhões), o incremento
seria de 15,5% no período. Essa variação se deve a:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

maiores despesas com energia comprada para revenda (R$ 113,5 milhões),
principalmente em função dos maiores preços verificados no mercado spot (R$
166,64/MWh em 2012 comparado a R$ 29,55/MWh em 2011) além do maior volume de
energia comprada (2.945 GWh em 2012 ante 1.581 GWh em 2011);
maiores custos com encargos de transmissão e conexão que apresentaram alta de 9,0%
(R$ 107,3 milhões em 2012 ante R$ 98,4 milhões em 2011) devido aos reajustes nos
encargos de conexão, TUSD-g e TUST-rb das usinas da Companhia;
aumento de 21,8% nos custos com material e serviços de terceiros relacionados
principalmente à manutenção bianual das usinas (R$ 9,2 milhões) e gastos maiores com
consultoria para análises de viabilidade de projetos de expansão (R$ 4,0 milhões);
maiores custos com pessoal, explicado pelo acordo coletivo de 6,5% em vigor a partir
de junho/12, além de maiores encargos relacionados à reestruturação do quadro
funcional;
aumento de 7,3% nas despesas com compensação financeira para utilização de recursos
hídricos – CFURH, em função do maior volume de energia gerada no período e do
reajuste da TAR em 6,6%;
maiores custos com provisões operacionais e outras despesas (R$ 0,3 milhão).

EBITDA
A AES Tietê registrou Ebitda de R$ 1.542,4 milhões em 2012, com margem de 73,0%, apresentando um
aumento de 5,2% no valor em relação ao verificado em 2011 (R$ 1.466,4 milhões). O desempenho é
explicado, principalmente, pelo reajuste anual do preço de energia vendida via contrato bilateral com
a AES Eletropaulo e maior volume de energia vendida com preços médios elevados na CCEE. Tal
resultado foi impactado pela elevação nos custos e despesas com energia comprada para revenda e
serviços de terceiros, conforme mencionado anteriormente. Excluindo os custos com compra de
energia e os efeitos não recorrentes relativos à venda da PCH Minas e ao recebimento de sinistro de
Nova Avanhandava, a margem seria de 81,6%.
Resultado Financeiro
Em 2012, a Companhia registrou resultado financeiro negativo de R$ 42,3 milhões, comparado a um
resultado negativo de R$ 46,6 milhões no ano anterior. Contribuiu para esse desempenho a redução na
receita financeira de 36,9% (R$ 19,9 milhões) em decorrência do menor saldo de disponibilidade ao
final de 2012 (R$ 396,9 milhões, redução de 10,2%), compensado pelo decréscimo em R$ 24,1 milhões
na despesa financeira devido à redução do CDI e registro em 2011 (evento não recorrente) da correção
monetária (R$ 4,3 milhões) referente à liquidação do passivo da TUSD-g.
As receitas financeiras de 2012 apresentaram uma redução de 36,9% se comparadas ao ano anterior,
influenciada principalmente, pelo menor saldo médio de aplicações financeiras (R$ 385,5 milhões no
final de 2012) e pela redução do CDI médio (8,4% a.a. em 2012 comparado a 11,7% a.a. em 2011).
As despesas financeiras e variações monetárias somaram R$ 76,4 milhões em 2012, montante inferior
em R$ 24,2 milhões ao registrado em 2011, influenciada principalmente pelo impacto da redução do
CDI médio do período.
Lucro Líquido
O lucro líquido auferido pela AES Tietê em 2012 foi de R$ 901,3 milhões, resultado 6,7% superior ao
obtido em 2011, influenciado principalmente pelo reajuste no preço da energia vendida à AES

Eletropaulo e melhor desempenho do resultado financeiro. Em contrapartida, a elevação de R$ 149,0
milhões nos custos e despesas operacionais compensou parcialmente os efeitos positivos citados acima.
Remuneração aos acionistas
A administração da AES Tietê propõe a distribuição integral da base para pagamento de dividendos (R$
976,5 milhões) do ano de 2012 na forma de proventos, correspondentes a 108,4% do lucro líquido do
ano, que será submetida à aprovação através de Assembléia Geral prevista para ocorrer em 4 de abril
de 2013, quando ocorrerá: (i) a ratificação dos Juros sobre o capital próprio, no valor de R$ 26,1
milhões, deliberados através de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de dezembro
de 2012, além da definição da efetiva data para pagamento; (ii) aprovação da proposta de dividendos
complementares, referentes ao 4T12 e a data para pagamento e (iii) ratificação dos dividendos
intermediários, referentes ao 1T12, 2T12 e 3T12, pagos em 25 de maio de 2012, 27 de agosto de 2012 e
22 de novembro de 2012, respectivamente, no montante de R$ 768,6 milhões.
Sendo assim, o montante de dividendos complementares propostos pela administração da Companhia,
ajustado pela realização da avaliação patrimonial e proventos prescritos é de R$ 181,9 milhões,
correspondendo à R$ 0,46 por ação ON e R$ 0,50 por ação PN, conforme quadro abaixo.

Dividendos 2012 (R$ milhões)
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Endividamento
Em 31 de dezembro de 2012, a dívida bruta da AES Tietê totalizava R$ 916,1 milhões, representada
pela única emissão de debêntures, ao custo de CDI +1,2% a.a. e com vencimento final em 2015. Em
2012, as disponibilidades somavam R$ 396,9 milhões. Assim, a dívida líquida ao final de 2012 era de R$
519,2 milhões, montante 7,7% superior em relação à posição final de 2011, em razão do menor saldo
médio de disponibilidades. Em 31 de dezembro de 2012, a relação “dívida líquida/Ebitda”,
considerando o Ebitda dos últimos 12 meses, era de 0,3x, o mesmo valor registrado em 31 de dezembro
de 2011.

Os covenants das debêntures determinam que a Dívida Financeira pelo Ebitda não pode ser igual ou
superior a 2,5 e o índice obtido pela divisão entre Ebitda pelas Despesas Financeiras não poderá ser
igual ou inferior a 1,75. Em 2012, o índice Dívida Financeira/Ebitda estava em 0,60, ante 0,63 em
2011, e o índice Ebitda pelas Despesas Financeiras estava em 16,3x, ante 13,1x em 2011.

Investimentos
Os investimentos em 2012 somaram R$ 138,9 milhões, R$ 36,4 milhões inferior ao realizado em 2011.
Principais investimentos realizados em 2012:


R$ 123,1 milhões – manutenção e modernização;



R$ 4,1 milhões – Jaguari-Mirim (PCH São José); e



R$ 11,6 milhões – projetos de TI.
Histórico de Investimentos (R$ milhões)

*Pequenas centrais hidroelétricas

Investimentos estimados para 2013
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 2013, estão
previstas modernizações nas usinas de Água Vermelha, Ibitinga, Caconde, Barra Bonita, Bariri,
Promissão e Mogi Guaçu. Assim, o investimento previsto para 2013 será de R$ 213,2 milhões, que se
dividem da seguinte forma:


R$ 195,6 milhões – manutenção e modernização;



R$ 11,5 milhões - investimentos em novos projetos; e



R$ 6,0 milhões – TI.

Obrigação de expansão
O Edital de Privatização da AES Tietê estabeleceu à Companhia a obrigação de expandir a capacidade
instalada de seu sistema de geração 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, ocorrida em dezembro de 1999.
O cumprimento de tal obrigação está em discussão judicial e, para atender tal exigência, a Companhia
apresentou o projeto Termo-São Paulo para construção de uma termelétrica a gás natural no município
de Canas, com capacidade de geração de aproximadamente 550 MW. Além disso, a Companhia adquiriu
a opção de compra de um projeto de usina termelétrica, com capacidade de 579 MW, a ser instalada
no município de Araraquara.

Também contribuem 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), finalizada em março de 2012, além de dois
contratos de longo prazo de compra de energia proveniente de biomassa de cana-de-açúcar, que
totalizam 10 MW médios.
Programa de Pesquisa e Desenvolvimento
Em 2012, a AES Tietê investiu R$ 17,6 milhões em inovação, pesquisa e desenvolvimento com foco na
melhoria processos técnicos e operacionais, na segurança de colaboradores e empregados
terceirizados, além da promoção de iniciativas sustentáveis para as comunidades.
Os principais projetos de 2012 tornaram-se parte do dia a dia da companhia. São eles: o robô ROV, que
tem como objetivo aprimorar a tecnologia de inspeção e manutenção dos equipamentos e tubulações
das usinas hidrelétricas, e o otimizador hidráulico, um software inédito no setor elétrico que auxilia na
identificação do melhor momento para operação e manutenção das usinas, considerando a
disponibilidade de água (previsão do volume de chuvas e do fluxo combinado de funcionamento de
usinas) e a necessidade de manutenção de máquinas e equipamentos. Destaca-se ainda o investimento
de R$ 3,8 milhões – equivalente a 21,6% do total – no desenvolvimento de tecnologias para a geração de
energia sustentável, um dos compromissos de sua Plataforma de Sustentabilidade.

Segurança
Os Programas de Segurança das empresas AES Brasil são baseados nas diretrizes globais da AES Corp. e
no Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (SGSSO). Os requisitos do SGSSO estão de
acordo com as especificações da OHSAS 18001 (Occupation Health Safety Assessment Series), uma
norma internacional com foco na saúde e segurança do trabalho, voltada à preservação da integridade
física e saúde dos colaboradores e parceiros, por meio de práticas de mitigação de riscos em atividades
e instalações como, por exemplo, os ‘safety walks’ ou caminhadas de segurança. A iniciativa tem o
objetivo de identificar comportamentos não seguros e potenciais melhorias nas atividades realizadas
pela empresa ou empresas a seu serviço. Como resultado da aderência do nosso Sistema de Gestão da
Segurança recebemos, em 2011, a Certificação OSHAS 18001.
Em 2012 a AES Tietê investiu R$ 3,7 milhões em segurança e deu continuidade ao conjunto de ações
para manter a melhoraria contínua dos índices de segurança, colhendo resultados significativos. Não
houve acidentes registrados com colaboradores próprios. Com contratados, o número de acidentes
também foi baixo: cinco acidentes sem afastamento, o que corresponde a uma redução de 50% em
relação ao ano anterior. Com relação a fatalidades, desde 2010 não são registradas fatalidades entre
colaboradores próprios ou contratados.
Pelo Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional da AES Brasil, o Grupo foi premiado em 2012
pela Fundação Coge, na categoria Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho. A AES Tietê conquistou
também o Prêmio ABS Top de Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho 2012 – medalha de bronze,
promovido pela Agência Brasil de Segurança (ABS).
Segurança com a população
Segurança é o valor número 1 da AES Brasil. Isso significa que nada é mais importante do que garantir a
integridade física dos colaboradores, fornecedores e da população das comunidades do entorno das
usinas.
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.
Adicionalmente, a companhia desenvolve um programa de visitação às usinas por escolas locais para
apresentar aos estudantes a estrutura de funcionamento e, principalmente, como eles podem realizar

suas atividades de lazer sem comprometer a segurança. Em 2012 cerca de 3.850 alunos de escolas da
região de entorno visitaram as usinas.

Excelência na Gestão
A gestão das empresas do Grupo AES Brasil é orientada pelo Planejamento Estratégico Sustentável –
conjunto de diretrizes que alinha as práticas de gestão da companhia aos compromissos apresentados
em sua Plataforma de Sustentabilidade - e segue o Modelo de Excelência da Gestão (MEG), da Fundação
Nacional da Qualidade (FNQ), constituído de 11 fundamentos de excelência1 que devem ser seguidos
pela organização. Tais fundamentos são convertidos em critérios de excelência que, entre outras
coisas, permitem aferir o grau de maturidade da gestão da empresa. Essa mensuração é feita por meio
de uma avaliação independente e dentro do ciclo do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ), uma
iniciativa da FNQ que reconhece as empresas de classe mundial, consideradas como detentoras das
melhores práticas de gestão.
Em 2012, a AES Tietê foi uma das seis empresas – dentre 41 candidatas – que conquistaram o Prêmio
Nacional da Qualidade, considerado o maior reconhecimento para a excelência da gestão das
organizações sediadas no Brasil. As organizações que participam do PNQ são avaliadas com base MEG e
de acordo com uma escala de pontuação que vai de 0 a 1.000, divididas em faixas.
Como
parte
integrante
do
Modelo
de
Excelência
da
Gestão
das
empresas
AES Brasil e um instrumento importante para direcionamento organizacional, o planejamento
estratégico é revisado anualmente. Essa revisão conta com o envolvimento e a participação das
lideranças e contempla todas as áreas da companhia. O processo é desenvolvido durante o primeiro
semestre do ano, como uma forma de direcionar e fortalecer a cultura de performance organizacional
e a posição competitiva, no curto (período de um ano) e no longo (período de cinco anos) prazos de
acordo com o Ciclo de Planejamento Estratégico.
Os desdobramentos dessa estratégia foram convertidos em 38 compromissos para o período de 2012 a
2016 nos temas de segurança, geração de energia sustentável, eficiência no uso de recursos, inovação
e excelência para satisfação do cliente e desenvolvimento e valorização de colaboradores,
fornecedores e comunidades. Tais compromissos são monitorados trimestralmente pelo Comitê de
Sustentabilidade e são reportados semestralmente ao Conselho de Administração.

Gestão Ambiental
A AES Tietê conta com o Sistema de Gestão Ambiental (SGA), 100% certificado desde 2011, que tem
como principal foco de ação prevenção, correção, mitigação e controle de impactos ambientais. O SGA
oferece uma sistemática de melhoria contínua por meio do desenvolvimento de objetivos, metas e
programas de gestão, padronizando, assim, os processos e as atividades da empresa, especialmente as
que oferecem maiores riscos ao meio ambiente.
O sistema também trata de temas que envolvem gestão de fornecedores de serviços e materiais,
levando em consideração questões relacionadas ao atendimento da legislação ambiental e das políticas
da companhia, além de prevenção de impactos e acidentes. Outro ponto de atenção do SGA são os
impactos que as atividades da AES Tietê causam nas comunidades do entorno. Todas essas ações são
direcionadas pela Política de Sustentabilidade do Grupo AES Brasil, que promove uma atuação em
consonância com a legislação ambiental vigente e em respeito aos recursos naturais.
Os investimentos em proteção ambiental na AES Tietê totalizaram R$ 10,7 milhões em 2012.
Projeto Bordas
O uso sustentável das áreas de entorno dos reservatórios é o principal objetivo do Projeto Bordas. Além
do controle de ocupações irregulares no entorno dos reservatórios, a companhia atua na recuperação
ambiental de áreas impactadas e na recuperação dos estoques pesqueiros. Desde 2001, 2.650ha de
florestas foram plantados com mudas nativas de 120 espécies da mata Atlântica, favorecendo a
recuperação ambiental das áreas e contribuindo para a manutenção da biodiversidade. De forma
1

Pensamento sistêmico; aprendizado organizacional; cultura de inovação; liderança e constância de propósitos; orientação por
processos e informações; visão de futuro; geração de valor; valorização de pessoas; conhecimento sobre o cliente e o mercado;
desenvolvimento de parcerias e responsabilidade social.

complementar, 2,5 milhões de alevinos são introduzidos todos os anos, atividade que contribuiu para
que o pacu-guaçu (Piaractus mesopotamicus) deixasse a lista de espécies ameaçadas de extinção no
Estado de São Paulo.

Gestão Social
Em 2012, a AES Brasil consolidou o Sistema de Gestão de Responsabilidade Social Corporativa (SGRSC).
Seu objetivo é promover a melhoria contínua da atuação social e garantir o máximo alinhamento com a
estratégia da empresa estabelecida pela Política de Sustentabilidade e com normas e padrões externos
aplicáveis aos negócios do Grupo AES no Brasil, como ISO 26.000 e AA 1000.
A importância do SGRSC é reforçada ainda pela definição das responsabilidades e fluxos de tomada de
decisão, garantindo: maior eficiência na identificação e priorização das expectativas dos públicos de
relacionamento em relação aos negócios da empresa; o correto mapeamento dos impactos sociais
ligados às nossas atividades – que direcionarão os projetos e planos de ação, gerando informações que
permitam o monitoramento; a prestação de contas interna e externamente.
Em 2012 foram investidos e destinados R$ 12,8 milhões, dos quais R$ 1,5 milhão em recursos próprios e
R$ 11,3 milhões em recursos incentivados, em projetos que visavam à promoção do acesso à educação,
cultura e esporte; à capacitação profissional inclusiva; e à influência social para promoção de temas
sociais alinhados às diretrizes da Política de Sustentabilidade da AES Brasil.

Reconhecimentos


Prêmio Nacional da Qualidade: promovido pela Fundação Nacional da Qualidade, a AES Tietê foi
reconhecida pelas suas práticas de gestão e melhoria contínua;



Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE): por mais um ano (carteira de 2013), a AES Tietê
integrará essa carteira de ações importante, da qual participa desde 2007 na BM&FBovespa;



Guia Exame de Sustentabilidade 2012: apresentado por uma das mais respeitáveis e renomadas
publicações de negócios do Brasil é um reconhecimento do compromisso das empresas do Grupo
AES Brasil com o desenvolvimento sustentável, traduzido em estratégia, metas de médio e longo
prazo e ações práticas. O reconhecimento foi proferido à AES Brasil com participação significativa
da AES Tietê no processo;



Certificação PAS 55: primeira empresa na América Latina a ser certificada na gestão dos ativos;



Melhor Empresa para os Acionistas 2012: promovido pela revista Capital Aberto, o prêmio
reconhece as melhores práticas de governança corporativa e de sustentabilidade, além da
viabilidade financeira;



Melhores do Brasil: a AES Tietê foi uma das dez melhores empresas da categoria “Energia
Elétrica”, na premiação promovida pelo jornal Brasil Econômico;



Ranking Boston Consulting Group: a empresa foi classificada em primeiro lugar no ranking que
reflete os resultados de uma pesquisa encomendada pela revista Exame. A pesquisa analisou o
desempenho das ações de todas as empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa entre dezembro
de 2003 e dezembro de 2011. O objetivo foi listar as dez companhias que deram maior retorno aos
acionistas;



Prêmio ABS Top de Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho 2012: reconhece as empresas com
as melhores práticas de saúde e segurança do trabalho.

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 de Administração é composto por vinte membros, sendo onze membros
efetivos e nove membros suplentes. Dentre os efetivos, sete foram indicados pela acionista
controladora, um foi indicado pela BNDES Participações S.A. – BNDESPAR ("BNDESPAR"), um foi indicado

pelos empregados, e um é membro independente. Dentre os suplentes, sete foram indicados pela
acionista controladora, um foi indicado pela BNDESPAR e um foi indicado pelos empregados.
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 2013.
A Companhia conta com um Conselho Fiscal, atualmente composto por dez membros, sendo cinco
membros efetivos e cinco membros suplentes, dos quais: três efetivos e três suplentes foram indicados
pela BNDESPAR; um efetivo e um suplente foram indicados pelos acionistas minoritários ordinaristas; e
um efetivo e um suplente foram indicados pelos acionistas minoritários preferencialistas. Além de ter
sua gestão administrativa fiscalizada pelo Conselho Fiscal, a AES Tietê está preparada para suprir a The
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 2012 a AES Tietê foi
selecionada por mais um ano para compor a carteira de 2013 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 2012, 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 150.665.251 ações (39,5% do total). Ao final do exercício, a Companhia contava
com aproximadamente 22 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%

59.447.111

32,3%

200.330.020

52,5%

150.534

0,1%

30.107.688

16,4%

30.258.222

7,9%

56.427.768
197.461.211

28,6%
100,0%

94.237.483
183.792.282

51,3%
100,0%

150.665.251
381.253.493

39,5%
100,0%

Em 28/12/2012

Mercado de Capitais
As ações da AES Tietê são negociadas no mercado tradicional da BM&FBovespa sob os códigos GETI3
(ordinárias) e GETI4 (preferenciais). A Companhia também possui ADRs Nível I negociadas no mercado
de balcão norte-americano sob os códigos AESAY (ordinárias) e AESYY (preferenciais).
Em 2012 foram realizados 779.583 negócios envolvendo as ações da Companhia, sendo 551.023 com
ações preferenciais e 203.692 negociações com ações ordinárias da Companhia.

Base 100

1 – Índice – 30/12/2012 = 100
2 - Total Shareholder Return – Retorno total ao acionista

Auditoria Independente
Ao longo do exercício de 2012, a AES Tietê utilizou os serviços de auditoria independente da KPMG
Auditores Independentes ("KPMG") para a realização de outros trabalhos de auditoria, em adição à
auditoria das demonstrações contábeis e revisão especial das Informações Trimestrais (ITRs) relativas
a 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro daquele mesmo exercício (conjuntamente denominados
serviços de auditoria externa). Os detalhes dos contratos encontram-se abaixo:
(i) Natureza do serviço: Auditoria de procedimentos previamente acordados do Relatório de
Controle Patrimonial (RCP) de acordo com a NBC-TSC-4400 - Trabalhos de Procedimentos
Previamente Acordados sobre Informações Contábeis e procedimentos estabelecidos pela ANEEL.
Data da contratação: 05 de abril de 2012.
(ii) Natureza do serviço: asseguração limitada (verificação independente) sobre as informações de
sustentabilidade da Companhia, referentes ao ano calendário de 2012, segundo as diretrizes para
elaboração de relatórios de sustentabilidade da Global Reporting Initiative (“GRI”). Data da
contratação: 13 de agosto de 2012.
O valor total dos serviços descritos acima soma R$ 48.764,06 (quarenta e oito mil, setecentos e
sessenta e quatro reais e seis centavos) e equivale a 48,2% do total dos honorários relativos aos
serviços de auditoria externa. Todos os serviços descritos acima possuem prazo de contratação inferior
a um ano.
A Administração da Companhia, assim como seus auditores independentes, entendem que os serviços
mencionados acima são caracterizados como serviços relacionados à auditoria e, por consequência,
não afetam a independência e objetividade da KPMG, 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.
São Paulo, 26 de Fevereiro de 2013.

Balanço Social

Balanço Social Anual / 2012
Empresa: AES Tiet ê S. A.
2012 Valor (Mil reais)
1 - Base de Cálculo
2011 Valor (Mil reais)
2.112.435
1.885.956
Receita líquida (RL)
1.379.800
1.302.323
Resultado operacional (RO)
78.046
71.274
Folha de pagamento bruta (FPB)
2 - Indicadores Sociais Internos
Valor ( m il) % sobre FPB % sobre RL
Valor ( m il) % sobre FPB % sobre RL
Alimentação
2.558
3,28%
0,12%
2.610
3,66%
0,14%
Encargos sociais compulsórios
16.589
21,26%
0,79%
14.473
20,31%
0,77%
Previdência privada
2.231
2,86%
0,11%
1.980
2,78%
0,10%
Saúde
3.279
4,20%
0,16%
2.386
3,35%
0,13%
Segurança e saúde no trabalho
3.749
4,80%
0,18%
4.900
6,87%
0,26%
Educação
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
Cultura
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
Capacitação e desenvolvimento profissional
1.242
1,59%
0,06%
1.080
1,52%
0,06%
Creches ou auxílio-creche
38
0,05%
0,00%
20
0,03%
0,00%
Participação nos lucros ou resultados
9.005
11,54%
0,43%
9.104
12,77%
0,48%
Outros
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
38.692
49,58%
1,83%
36.553
51,29%
1,94%
Total - Indicadores sociais internos
3 - Indicadores Sociais Externos
Valor ( m il)
% sobre RO % sobre RL
Valor ( m il)
% sobre RO % sobre RL
Educação
2.151
0,16%
0,10%
2.024
0,16%
0,11%
Cultura
8.538
0,62%
0,40%
8.045
0,62%
0,43%
Saúde e saneamento
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
Esporte
1.886
0,14%
0,09%
1.762
0,14%
0,09%
Combate à fome e segurança alimentar
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
Outros
0
0,00%
0,00%
27
0,00%
0,00%
12.575
0,91%
0,60%
11.858
0,91%
0,63%
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
567
0,04%
0,03%
481
0,04%
0,03%
25.716
1,86%
1,22%
90.116
6,92%
4,78%
Total - Indicadores sociais externos
4 - Indicadores Am bientais
Valor ( m il)
% sobre RO % sobre RL
Valor ( m il)
% sobre RO % sobre RL
8.686
0,63%
0,41%
12.546
0,96%
0,67%
Investimentos relacionados com a produção/ operação da em
Investimentos em programas e/ou projetos externos
1.663
0,12%
0,08%
0
0,00%
0,00%
10.349
0,75%
0,49%
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%
( ) 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%
( ) 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
2012
2011
355
390
Nº de empregados(as) ao final do período
56
64
Nº de admissões durante o período
963
903
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
8
11
Nº de estagiários(as)
100
108
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
50
Nº de mulheres que trabalham na empresa
59
26,70%
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
27,30%
24
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
23
0,00%
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
0,00%
3
Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais
11
6 - Inform ações relevantes quanto ao exercício da
2012 Valor (Mil reais)
2011 Valor (Mil reais)
cidadania em presarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
22
75
Número total de acidentes de trabalho
1
2
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela
( ) direção
( X ) direção e
( ) to do s(as)
( ) direção
( X ) direção e
( ) to do s(as)
gerências
empregado s(as)
gerências
empregado s(as)
empresa foram definidos por:
Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de
( ) direção e
( ) to do s(as)
(x) to do s(as) +
( X ) direção e
( ) to do s(as)
( ) to do s(as) +
gerências
empregado s(as)
Cipa
gerências
empregado s(as)
Cipa
trabalho foram definidos por:
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação
( ) não se
( ) segue as
( X ) incentiva e
( ) não se
( ) segue as
( X ) incentiva e
envo lve
no rmas da OIT
segue a OIT
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

( ) não são
co nsiderado s

( ) direção e
( X ) to do s(as)
gerências
empregado s(as)
( ) direção e
( X ) to do s(as)
gerências
empregado s(as)
( ) são sugerido s ( X ) são exigido 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 %

( X ) o rganiza e
incentiva
na Justiça

0

na Justiça 0 %

( ) direção
( ) direção
( ) não são
co nsiderado s

( ) direção e
( X ) to do s(as)
gerências
empregado s(as)
( ) direção e
( X ) to do s(as)
gerências
empregado s(as)
( ) são sugerido s ( X ) são exigido 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 %

Em 2012: 1.668.311

Em 2011: 1.586.707

37% go verno
54% acio nistas

37% go verno
53% acio nistas

4% co labo rado res(as)
5 % terceiro s

( X ) o rganiza e
incentiva
na Justiça

0

na Justiça 0 %

4% co labo rado res(as)
6 % terceiro s

