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Sobre o relatório
A AES Tietê assumiu, com seus públicos de relacionamento, o compromisso de
divulgar os resultados de sua Plataforma de Sustentabilidade. Assim, pelo oitavo ano
consecutivo, a empresa publica seu relatório de sustentabilidade pautado pelas
diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI)
GRI: 2.1; 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11
Com periodicidade anual, a presente edição compreende o período de 1º de janeiro a 31
de dezembro de 2013 e atende ao nível B+ de aderência às diretrizes da GRI. Objeto de
verificação externa, o documento apresenta informações referentes às atividades da AES Tietê
em suas unidades operacionais no Estado de São Paulo.
Eventualmente, e sempre indicado em notas explicativas, foram adotadas premissas
específicas para o cálculo de indicadores com metodologias adicionais à GRI. De forma
complementar, reformulações em informações anteriormente prestadas estão indicadas em notas
explicativas.
O conteúdo foi definido em conjunto com todas as áreas da empresa e contempla os
resultados das discussões do 5º Ciclo de Consulta com Públicos de Relacionamento, realizado
em formato eletrônico entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014. Já os capítulos foram
estruturados de modo a apresentar a definição do Grupo para cada tema-chave, apresentando o
contexto atual e futuro dos mesmos, um balanço dos riscos e das oportunidades relacionados a
cada um e as ações da AES Tietê para atender aos compromissos de sustentabilidade
assumidos.
Em caso de haver dúvidas, sugestões e críticas a respeito deste relatório, estas podem
ser encaminhadas à Gerência de Sustentabilidade, no e-mail: comunicacao@aes.com.
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Mensagem do Presidente
GRI: 1.1; 1.2
O regime hidrológico insuficiente para a recuperação mais firme dos reservatórios do
parque hidrelétrico brasileiro e a necessidade continuada de despacho térmico de base mais
robusto, combinados aos efeitos da implementação do Programa de Redução da Tarifa de
Energia Elétrica nas posições de contratação de energia das distribuidoras brasileiras,
impuseram pressões significativas de custos, fluxos de caixa e sobre os reajustes tarifários no
ano de 2013.
Em grande proporção esses efeitos foram minimizados e gerenciados por solução de
financiamento provida ao setor de distribuição, por meio da utilização de recursos da CDE
(Contribuição de Desenvolvimento Energético), uma vez que a estrutura tarifária atual das
distribuidoras não comporta variações, na magnitude verificada, dos custos de compra de
energia elétrica.
Iniciamos 2014 sob uma condição hidrológica bastante desfavorável e um nível de
despacho térmico ainda mais elevado, que impõe custos totais de compra de energia mais
agravados às distribuidoras.
Nesse ambiente, as empresas AES no Brasil seguiram as linhas gerais de seu
Planejamento Estratégico Sustentável, adaptando-se e buscando soluções aos desafios que se
apresentaram durante o exercício de 2013, e que visualizamos para 2014.
Ao longo de 2013, investimos R$ 1,3 bilhão em nossas operações de geração e
distribuição de energia elétrica.
À geração de energia destinamos R$ 206 milhões dentro do programa de modernização
de nossas usinas hidrelétricas na AES Tietê, iniciado em 2010, e tornando-as ainda mais
eficientes com a adoção de padrões de gestão de ativos em conformidade com o PAS 55,
certificação pelo British Standards Institute. Na comercialização de energia no mercado livre,
encerramos 2013 com 478 MWm de contratos em carteira e, já em fevereiro de 2014, ampliamos
esse volume para 708 MWm, atendendo a 46 clientes dentro de nossa estratégia para a
recontratação da energia a ser disponibilizada pela AES Tietê, a partir de 2016. Retomamos, em
caráter emergencial, as operações em nossa termoelétrica de Uruguaiana, de forma a contribuir
para o processo de recuperação dos reservatórios. Operamos nos meses de fevereiro e março
de 2013, gerando 216.6 MWm. Devemos, novamente, retomar a geração de energia, ainda em
caráter emergencial, a partir de março de 2014. Estamos prontos a dar igual resposta sempre
que necessário, enquanto seguimos buscando a viabilização, juntamente com os governos
brasileiro e argentino, de um regime de operação de longo prazo, mais sustentável e efetivo.
Em nossas distribuidoras de energia investimos R$ 1,1 bilhão, destinando
R$ 809,1 milhões à AES Eletropaulo e R$ 277,3 milhões à AES Sul. Investimentos com ênfase
na melhoria da qualidade dos serviços prestados aos nossos clientes, continuidade da
modernização e automação de nossas redes elétricas, nos sistemas de operação mais eficientes
e no aumento de capacidade, para responder adequadamente ao crescimento do consumo,
consolidaram evolução média superior a 30% em nossos indicadores de qualidade nos últimos
cinco anos.
De forma a aprimorar a qualidade e a assertividade do atendimento a nossos clientes,
lançamos o Jeito AES de Atender. Cerca de 4 mil atendentes, eletricistas, técnicos e demais
profissionais já passaram por treinamentos específicos.
No tema Segurança, 2013 foi um ano em que lamentamos a ocorrência de três
acidentes fatais com colaboradores a serviço da AES Sul. Medidas corretivas e de
aprimoramento de nossos padrões de segurança e novos treinamentos vêm sendo
implementados. Na AES Eletropaulo, na AES Tietê, na AES Uruguaiana e na AES Serviços não
registramos acidentes fatais e reduzimos os acidentes com afastamento. Nossos investimentos
em segurança totalizaram R$ 22 milhões. Registramos, no ano que passou, aumento nos
acidentes fatais com a população nas nossas distribuidoras, que subiram de 16 para 23 no total.
Novas campanhas educativas vêm sendo implementadas e seguirão em 2014.
Nosso foco na eficiência de uso de recursos vem se materializando de forma
consistente em todos os nossos negócios. Na AES Eletropaulo, atingimos, em 2013, uma
redução de despesas operacionais gerenciáveis de R$ 178 milhões, compensando os efeitos
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inflacionários destes custos no decorrer do exercício. Adicionalmente, seguimos nosso programa
de melhoria de alocação de capital, tendo realizado a venda de R$ 195 milhões em ativos não
mais fundamentais às nossas operações.
A AES Brasil encerrou 2013 com um Ebitda de R$ 2,5 bilhões e lucro líquido de
R$ 1,2 bilhão, patamares semelhantes aos de 2012.
Nossas empresas foram reconhecidas de várias formas ao longo de 2013:
• AES Eletropaulo e AES Tietê receberam o Prêmio Troféu Transparência, concedido
pela Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade);
• AES Eletropaulo e AES Tietê integram, mais uma vez, o Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE), da BM&FBovespa;
• AES Eletropaulo recebeu o Prêmio ECO, reconhecimento conferido pela Câmara
Americana do Comércio (Amcham) de São Paulo pelo programa “Transformação de
Consumidores em Clientes”, que já beneficiou mais de 2 milhões de pessoas com energia
regularizada;
• AES Tietê conquistou o Prêmio Ibero-Americano de Qualidade de 2013, concedido
anualmente pela Fundibeq (Fundación Ibero-americana para la Gestión de la Calidad) para
empresas que se destacaram na busca da excelência na gestão;
• AES Sul é uma das 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar, segundo as revistas
Exame e Você S.A.
Dedicamos estes reconhecimentos a nossos colaboradores, clientes, investidores,
acionistas, fornecedores, comunidades, órgãos reguladores e poder público, que, em suas
diferentes perspectivas, inspiram-nos a superar os desafios de nossos negócios e a contribuir
para o aprimoramento e o desenvolvimento sustentado do setor elétrico brasileiro.
Para 2014, planejamos investimentos de R$ 1 bilhão, destinando mais de R$ 800
milhões para a distribuição de energia (R$ 600 milhões – AES Eletropaulo, R$ 204 milhões –
AES Sul) e R$ 189 milhões para nossas operações de geração na AES Tietê e na
AES Uruguaiana.
Britaldo Soares
Presidente do Grupo AES Brasil
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Perfil
AES Tietê: uma geradora de energia que oferece flexibilidade nas soluções comerciais
e se preocupa em desenvolver uma gestão empresarial responsável
GRI: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7
Terceira maior companhia privada brasileira de geração de energia, a AES Tietê atua
desde 1999 na geração e comercialização de energia elétrica.
Com um parque gerador composto por nove usinas hidrelétricas e três pequenas
centrais elétricas (PCHs) e capacidade instalada de 2.658 MW, a AES Tietê é responsável por
10,5% da capacidade instalada do Estado de São Paulo e 2,0% da capacidade nacional.
A AES Tietê atua também na comercialização de energia elétrica no mercado livre,
atendendo todo o mercado nacional. Em 2013, a empresa gerou 12.196,3 GWh de energia, o que
representa 18,0% da geração de energia do Estado de São Paulo. No mesmo período, a
companhia comercializou 1.008,3 GWh no mercado livre, sendo o restante destinado ao
atendimento do contrato bilateral com a AES Eletropaulo.

GRI 2.8; EU1;
AES Tietê em números
9 usinas hidrelétricas
3 pequenas centrais hidrelétricas
337 colaboradores próprios e 1.094 colaboradores terceirizados
2.658 MW de capacidade instalada
12.196,3 GWh de energia gerada
R$ 2,3 bilhões de receita operacional líquida
R$ 205,9 milhões investidos em manutenção e na modernização do parque gerador
R$ 881,4 milhões de lucro líquido
R$ 207,2 milhões de capital social
1
39,5% de free float
Saiba mais sobre a AES Tietê em www.aestiete.com.br.

1

É o percentual de ações livres para negociar no mercado (ações que não pertencem a acionistas estratégicos controladores
e diretores da companhia e acionistas que detenham mais de 5% do capital total da empresa). Também são excluídas do
free float as ações com restrições (que não podem ser negociadas) e aquelas em tesouraria. Na prática, quanto maior o
free float de uma companhia, maior sua liquidez no mercado. Informações de 31/12/2013.
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AES no Mundo
A AES Corp. é uma companhia global que atua na geração e distribuição de energia elétrica.
Presente em 21 países, sua força de trabalho, de 25 mil pessoas, está comprometida com a
excelência operacional e o atendimento das necessidades de consumo de energia no mundo.
Fazem parte do Grupo AES Brasil uma empresa de serviços, AES Serviços; duas distribuidoras,
AES Eletropaulo e AES Sul; e duas geradoras, AES Uruguaiana e AES Tietê. Juntas, as
empresas respondem por 14,3% da energia distribuída e 2,5% da capacidade instalada no país.

Cenário regulatório
Com os objetivos de reduzir custos com a energia elétrica e aumentar a competitividade
da indústria brasileira, o Governo Federal anunciou, em setembro de 2012, a Medida Provisória
n.° 579 (MP 579), convertida para a Lei n.° 12.783 em janeiro de 2013.
Dentre as medidas adotadas, destaca-se o novo modelo do preço de liquidação das
diferenças (PLD), que é utilizado para valorar a energia comercializada no mercado de curto
prazo e se faz pela utilização dos dados considerados pelo Operador Nacional do Sistema (ONS)
para a otimização da operação do Sistema Interligado Nacional (SIN).
O novo PLD passou a incorporar o mecanismo de aversão ao risco, chamado CVaR,
que tende a antecipar o despacho térmico, de forma a manter a operação do sistema mais
conservadora. Uma das consequências esperadas com a implementação desse mecanismo é a
redução ou até a eliminação do acionamento das usinas térmicas fora da ordem de mérito. Antes
da Resolução CNPE 03, as despesas com o acionamento dessas usinas térmicas eram
custeadas pela categoria consumo (consumidores livres e distribuidoras), por meio do encargo de
serviços do sistema (ESS).
As regras para a renovação das concessões estabelecidas pela MP 579 são válidas
para as concessões concedidas antes de 1995 e, por isso, não são aplicáveis à AES Tietê, cujo
contrato de concessão, com validade de 30 anos, teve início em 1999, estendendo-se, portanto,
até 2029 e podendo ser renovado por um prazo de mais 30 anos. A companhia possui toda a sua
garantia física de geração contratada até 31 de dezembro de 2015. Sendo assim, não são
esperados impactos significativos nos negócios da companhia em função da MP 579.

Prêmios e reconhecimentos 2013
GRI 2.10
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) – BM&FBovespa: em 2014, a AES Tietê integra,
por mais um ano, a carteira do índice que reúne as empresas com práticas mais sustentáveis da
Bolsa. A AES Tietê faz parte do índice desde 2007.
Troféu Transparência: em reconhecimento às suas boas práticas contábeis, a AES Tietê
recebeu o Troféu Transparência, concedido pela Associação Nacional dos Executivos de
Finanças (Anefac). A empresa foi premiada na categoria de empresas de capital aberto com
faturamento inferior a R$ 5 bilhões.
Prêmio Iberoamericano da Qualidade 2013: a geradora conquistou a premiação, que
reconhece os resultados obtidos pelas empresas que implementaram um programa permanente
de melhoria, em busca da excelência na gestão, a partir da utilização de referência similar ao
Modelo de Excelência da Gestão (MEG), disseminado pela Fundação Nacional da Qualidade. A
premiação é promovida pela Fundación Ibero-americana para la Gestión de la Calidad
(Fundibeq).
Medalha Eloy Chaves: a AES Tietê recebeu a Medalha Eloy Chaves 2013 como a melhor
empresa em saúde e segurança do trabalho. A premiação é organizada pela Associação
Brasileira de Companhias de Energia Elétrica (ABCE) e elege as melhores dentre todas as
geradoras e transmissoras do Brasil.
Golden Hat Award (Prêmio Capacete de Ouro): concedido pela AES Corp., o prêmio reconhece e celebra as empresas do grupo que exemplificam o que significa colocar a segurança em
primeiro lugar.
ISO 55.000: a AES Tietê foi convidada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
pela Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos (Abraman) a participar do grupo
que definirá as regras da ISO 55.000, norma técnica internacional de padrões mundiais em gestão de ativos físicos.
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Medalha de Prata no Prêmio ABS em Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional: o Sistema de Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho da AES Tietê foi vencedor do Prêmio ABS
TOP de Gestão, concedido pela Agência Brasileira de Segurança (ABS).
Além dos reconhecimentos individuais, a AES Tietê contribuiu significativamente para
dois importantes reconhecimentos para a AES Brasil, focados em inovação e sustentabilidade.
Best Innovator 2013: o Grupo foi considerado o 12º mais inovador do Brasil, de acordo com a
pesquisa Best Innovator 2013. Foram avaliados critérios como estratégia, organização e cultura;
processo, estrutura e resultados. Feito pela consultoria A.T. Kearney em 15 países, o estudo
avaliou 120 companhias no Brasil e listou as 20 mais inovadoras. Foi a primeira vez que a
AES Brasil participou do prêmio.
Guia Exame de Sustentabilidade: a AES Brasil está novamente no Guia Exame de
Sustentabilidade, que lista as empresas mais sustentáveis do Brasil. O Grupo também esteve em
2009 e 2012 – no topo do ranking. A partir de 2013 (14ª edição), o levantamento tem nova
metodologia e reúne as 61 empresas com as melhores práticas no país. Foram ressaltadas a
governança da sustentabilidade na companhia, a atuação em direitos humanos e a relação com a
comunidade e com os fornecedores. A pesquisa foi elaborada pelo Centro de Estudos em
Sustentabilidade (GVces) da Fundação Getulio Vargas de São Paulo e avaliou 184 companhias.
Para saber mais sobre os prêmios e reconhecimentos da AES Tietê, acesse o site
www.aesbrasilsustentabilidade.com.br – Fique por dentro – Notícias – Colhendo as Conquistas.
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Governança corporativa
Atuação estratégica e responsável: a adoção de boas práticas é essencial para a
gestão eficiente do negócio, importante base para a criação de valor.
GRI 4.8
Visão*
Ser líder na gestão operacional, comercial e financeira do setor de geração de
energia no Brasil e ampliar a capacidade em 3 mil MW até 2016, por meio de
práticas sustentáveis.
Missão
Promover o bem-estar e o desenvolvimento com o fornecimento seguro,
sustentável e confiável de soluções de energia.
Valores:
Segurança em primeiro lugar
Agir com Integridade
Honrar Compromissos
Buscar a Excelência
Realizar-se no Trabalho
em revisão

GRI HR4
O foco da governança corporativa das empresas do Grupo AES Brasil está na criação
de valor compartilhado entre acionistas e demais públicos de relacionamento, sempre com o
compromisso de desenvolver transações e atividades coerentes com os Valores e diretrizes do
Grupo e de estabelecer uma comunicação aberta e transparente.
As atividades são permeadas pelo nosso código de ética e conduta nos negócios,
chamado “Os Valores da AES – das palavras às ações”. O documento é baseado nas diretrizes
da AES Corp., que sustenta as práticas de governança corporativa. Para tanto, a AES Brasil
conta com o AES Helpline, um canal de comunicação, disponível 24 horas por dia e 365 dias do
ano, para receber e tratar alegações de desvio ético ou dúvidas relacionadas aos Valores da
empresa, relatados pelos diversos públicos de relacionamento das companhias do Grupo.
Por telefone (0800 891 4167) ou pela internet (www.aeshelpline.com), o AES Helpline
permite que colaboradores próprios ou terceirizados, fornecedores, clientes, acionistas e outros
públicos de relacionamento encaminhem dúvidas, reclamações ou denúncias relacionadas a
dilemas éticos, condutas antiéticas e práticas empresariais que considerem ilegais, corruptas ou
em discordância com os Valores da AES.
Os relatos podem ser feitos anonimamente e são sempre tratados com
confidencialidade. O sigilo é garantido, pois a recepção de todos os casos é realizada por uma
empresa terceirizada contratada globalmente pela AES Corp., localizada nos Estados Unidos,
assegurando, assim, a lisura, a transparência e a idoneidade do processo de averiguação.
Todos os relatos são analisados e investigados pela Gerência de Compliance e, quando
necessário, há envolvimento de outras áreas como Auditoria e Segurança Corporativa. Os casos
mais sensíveis são levados ao Comitê de Ética para decisão e deliberação pela liderança da
organização. A AES Corp., por sua vez, gerencia o resultado dessas investigações, sendo a
última instância das averiguações, podendo reabrir o processo caso entenda ser necessário.
Adicionalmente, um dos pilares do programa de Compliance da AES Brasil é o que se
destina aos Treinamentos, que conta com diversas iniciativas relacionadas aos temas Ética,
Compliance, Valores Corporativos e Anticorrupção, entre outros, tendo totalizado 21.249
treinamentos realizados nestes temas ao longo de 2013, uma média de 2,58 treinamentos por
colaborador.
Confira o Guia de Valores AES Brasil em www.aesbrasil.com.br/Documents/GuiadeValores.pdf.
Saiba mais sobre os compromissos de governança em www.aesbrasilsustentabilidade.com.br.
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Estrutura de governança
GRI: 4.1; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.9; 4.10
A governança corporativa da AES Tietê está estruturada a partir dos seus órgãos
sociais, conforme descrito a seguir, os quais são responsáveis pela análise e tomada de decisão,
de acordo com as matérias definidas no Estatuto Social.
Assembleia Geral: órgão deliberativo máximo, com poderes para decidir sobre todos os
negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua
defesa e ao seu desenvolvimento.
Conselho Fiscal: fiscaliza os atos dos administradores e verifica o cumprimento dos seus
deveres legais e estatutários, dentre outras responsabilidades.
Conselho de Administração: orienta os negócios e delibera assuntos relevantes e/ou de sua
competência exclusiva.
Diretoria: responsável pela administração e gestão da companhia, além de executar as decisões
da Assembleia Geral e do Conselho de Administração.
Comitê de Sustentabilidade: órgão não estatutário responsável por assegurar a gestão e a
prestação de contas relacionadas à sustentabilidade.
Comitê de Gestão da Política de Investimentos e Operacional: atua junto ao Conselho de
Administração e à Diretoria, tendo como função o assessoramento ao Conselho de
Administração na análise das propostas de planos de negócios e planos de investimentos e da
evolução dos índices de desempenho, dentre outros.
Para conhecer a composição dos órgãos de governança corporativa, acesse
http://ri.aestiete.com.br – Informações Corporativas – Administração e Conselhos.

Estrutura societária
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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 American
Depositary Receipts (ADRs ) Nível I negociadas no mercado de balcão norte-americano sob os
códigos AESAY (ordinárias) e AESYY (preferenciais).
Os papéis da empresa também integram o Índice de Energia Elétrica (IEE), que tem
como objetivo medir o desempenho de empresas do setor elétrico. Além disso, a companhia
manteve-se, pelo sétimo ano consecutivo, no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da
BM&FBovespa.
Mais informações sobre mercado de capitais estão disponíveis em http://ri.aestiete.com.br.
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Modelo de negócio
A AES Tietê é uma empresa de geração de energia elétrica que, por meio de seu negócio,
tem a capacidade de assegurar o fornecimento de energia para abastecer 5 milhões de residências por ano.
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Estratégia de negócio
A gestão das empresas AES Brasil é baseada na gestão de riscos, no planejamento e
na capacidade de multiplicar resultados
A gestão das empresas do Grupo AES Brasil é orientada pelo Planejamento Estratégico
Sustentável, que contempla, dentre outros aspectos, os riscos empresariais mais significativos
que possam vir a afetar a imagem e a capacidade da organização de alcançar os objetivos
estratégicos. Eles são classificados, analisados e tratados. A classificação de riscos é feita com
base na avaliação do impacto e na probabilidade de ocorrência.
Os riscos para os negócios da AES Brasil são agrupados em quatro categorias e são
objeto de planos de ação específicos, abrangidos pelo Planejamento Estratégico Sustentável e
pela Plataforma de Sustentabilidade.
A construção do Planejamento Estratégico Sustentável é fundamentada nos insumos
obtidos a partir do diálogo com os públicos de relacionamento da organização e da qualificação
dos riscos empresariais. Dessa forma, a AES Tietê procura assegurar que os interesses de seus
públicos de relacionamento sejam contemplados pelas estratégias da organização e se antecipa
aos eventuais impactos dos riscos empresariais.

Planejamento Estratégico Sustentável
GRI: 1.2
As empresas do Grupo AES Brasil têm compromisso com o desenvolvimento
sustentável, atuando como agentes transformadores, entendendo, atendendo e antecipando as
necessidades de energia elétrica de seus clientes com soluções seguras e inovadoras para o
desenvolvimento econômico, ambiental e social das comunidades nas quais estão presentes.
Esse compromisso é o principal alicerce do Planejamento Estratégico Sustentável da
empresa, que foi lançado em 2012 e será posto em prática completamente até 2016.
Quatro direcionadores estratégicos indicam os caminhos que a AES Brasil seguirá para
cumprir seus compromissos:
· Foco no Cliente;
· Crescimento;
· Gestão dos Públicos de Relacionamento;
· Eficiência e Disciplina na Execução.
O Planejamento Estratégico Sustentável foi construído de forma a garantir o sincronismo
com a Plataforma de Sustentabilidade, que começou a ser desenvolvida em 2010, foi lançada
com o Planejamento Estratégico, no início de 2012, e reúne um conjunto de diretrizes alinhadas
que influenciam todos os processos da organização. Também considera os resultados dos ciclos
de diálogos com os públicos de relacionamentos, que identificam os temas ligados aos negócios
que são considerados mais relevantes pelos públicos de relacionamento (leia mais na página16).
Os direcionadores estratégicos e os temas principais e transversais da Plataforma de
Sustentabilidade compartilham dos mesmos objetivos e prioridades, garantindo que as ações
ocorram de maneira sinérgica e continuada, o que proporciona à empresa resultados efetivos e
de longo prazo.
TEMAS PRINCIPAIS DE SUSTENTABILIDADE
· Segurança;
· Geração de Energia Sustentável;
· Inovação e Excelência para a Satisfação do Cliente;
· Eficiência no Uso de Recursos;
· Desenvolvimento e Valorização de Colaboradores, Fornecedores e Comunidades.
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TEMAS TRANSVERSAIS DE SUSTENTABILIDADE
· Educação para a Sustentabilidade;
· Engajamento dos Públicos de Relacionamento;
· Comunicação, Informação e Conhecimento.
Saiba mais sobre o Planejamento Estratégico Sustentável da AES Brasil em
www.aesbrasilsustentabilidade.com.br.

Plataforma de Sustentabilidade
GRI: 1.2; 4.9; 4.16
Em 2013, a AES Tietê deu continuidade às iniciativas da Plataforma de Sustentabilidade
e deu importantes passos rumo ao cumprimento integral das metas da Plataforma. Confira os
destaques de cada tema principal e transversal.
Segurança
Zero acidente fatal (próprio e
contratado) ao ano
Inovação e excelência para
satisfação do cliente

Promover uma cultura
organizacional de incentivo à
inovação até 2014

Status
Atingida. Não foi registrado nenhum acidente fatal com
colaboradores próprios e contratados na AES Tietê

Próximos passos
Manter ações do Programa de
Segurança

Status

Próximos passos

Atingida. Implementado processo para a Gestão da
Inovação que fomentará a cultura organizacional. A
AES Brasil foi reconhecida como a 12ª Empresa mais
Inovadora do Brasil (Best Innovator 2013) e apresentou Dar continuidade ao processo de
excelente desempenho no Congresso Mundial de
mobilização, reconhecimento e
Inovação, Excelência Operacional e Práticas
incentivo à Inovação
Sustentáveis da AES Corp. Foram 73 projetos
selecionados, sendo 16 apresentados em evento global,
em Indianápolis (EUA), e três, premiados

Geração de energia
Status
sustentável
Investir ao menos 20% da
verba de P&D no desenvolvi- Em andamento. Foi investido R$ 1,86 milhão em projemento de tecnologias para a
tos de P&D focados em geração de energia sustentável
geração de energia sustentável (de um total de R$ 10,2 milhões)
até 2016
Uso eficiente de Recursos
Status
Naturais
Estruturar até 2013 Sistema de
Atingida. Os riscos e oportunidades associados às muGestão de Riscos e
danças climáticas foram mapeados em 2013 e definidas
Identificação de Oportunidades
diretrizes que nortearão os processos operacionais da
associados a Mudanças
companhia
Climáticas
Desenvolvimento de
Status
colaboradores
Atingir índice acima de 85% de Em andamento. Em 2013, o índice de satisfação no
satisfação no ambiente de
ambiente de trabalho foi de 78%, um crescimento de
trabalho Brasil até 2016
1 ponto percentual em comparação a 2012 (77%)
Desenvolvimento de
Status
fornecedores
Implementar o Programa de
Em andamento. Foram refinados os novos critérios
Desenvolvimento e Melhoria da sociais, ambientais, de segurança e operacionais para a
Gestão dos Fornecedores até contratação e avaliação de fornecedores e desenhado
2014
um Programa de Desenvolvimento

Próximos passos
Manter nível de investimentos em
projetos com foco na geração de
energia sustentável
Próximos passos

Implementar plano de ação

Próximos passos
Continuar trabalhando nos planos
de ação gerados em consultas aos
colaboradores, fortalecendo o nível
de liderança e focando na qualidade da comunicação intern
Próximos passos
Implementar o Programa de
Desenvolvimento dos
Fornecedores
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COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE
O Comitê de Sustentabilidade reuniu-três vezes, em 2013, para o acompanhamento do
atendimento aos 38 compromissos e atualizou as informações aos conselhos de Administração e
Fiscal.
Um grande ganho para o processo de gestão da sustentabilidade, em 2013, foi a
efetivação do reporte trimestral dos indicadores da Plataforma de Sustentabilidade ao mercado e
à sociedade. Esse processo reflete o amadurecimento da gestão e permite um acompanhamento
mais ágil e preciso das ações da empresa.
Adicionalmente, três grandes projetos foram concluídos no período: a revisão dos
critérios socioambientais no Índice de Desempenho de Fornecedores (IDF), a definição de uma
Plataforma de Inovação corporativa e a avaliação de riscos e oportunidades relacionados às
mudanças climáticas para as operações da companhia.
Em função do cenário do setor elétrico, o Comitê de Sustentabilidade revisará, em 2014,
os compromissos assumidos até 2016, com o objetivo de direcionar melhor suas ações e
resultados na contribuição para uma sociedade mais sustentável. Acompanhe em
www.aesbrasilsustentabilidade.com.br.

Política de Sustentabilidade
GRI: 1.2; 4.14; 4.17
O compromisso da AES Brasil com o desenvolvimento sustentável está definido nos
documentos que expressam a nossa identidade (Visão, Valores, Código de Ética) e na Política de
Sustentabilidade, disponível em www.aesbrasilsustentabilidade.com.br – Sustentabilidade para a
AES Brasil – Nossa Política de Sustentabilidade.
INDICADOR
SEGURANÇA
Nº total de acidentes fatais

2012
Realizado
0

Meta
0

2013
Realizado Status

0

0

0

0



4,81

5,11

5,05



Taxa de gravidade (TG) de acidentes com colaboradores

0

0

0



Taxa de gravidade (TG) de acidentes com contratadas

0

0

0



Nº total de acidentes com população

0

0

0



Realizado
ND

Meta
3.000

Realizado Status
ND
ND

Realizado

Meta

Realizado Status

85%

10%

95%



621

154

884



Realizado

Meta

25.189

25.247

Realizado

Meta

Taxa de frequência (TF) de acidentes com colaboradores
Taxa de frequência (TF) de acidentes com contratadas

GERAÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL
Capacidade instalada adicionada ou em construção (MW)
EFICIÊNCIA NO USO DE
RECURSOS NATURAIS
Resíduos reciclados e/ou reaproveitados / Quantidade de resíduos
gerados (%)
Emissões de CO2 diretas e indiretas (tCO2e)
EFICIÊNCIA NO USO
DE RECURSOS ENERGÉTICOS
Consumo próprio de energia elétrica (MWh)
DESENVOLVIMENTO E
VALORIZAÇÃO DE COLABORADORES
Taxa de rotatividade voluntária – colaboradores próprios (%)
DESENVOLVIMENTO E
VALORIZAÇÃO DE COMUNIDADES
Nº de beneficiados pelos projetos sociais da empresa (mil)

2

6,04%

ND

Realizado

Meta

148,5

148,5

Realizado Status
26.962



Realizado Status
5,33

ND

Realizado Status
175,5



Confira os compromissos públicos e voluntários que definem princípios e iniciativas a serem
desenvolvidas pelas empresas do Grupo AES Brasil em www.aesbrasilsustentabilidade.com.br –
Sustentabilidade para a AES Brasil – Adesão a compromissos públicos.

2

Número retificado em relação ao informado no ano anterior. Houve alteração da metodologia e passou-se a considerar a
rotatividade voluntária em vez da rotatividade total na companhia.
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Educação para a sustentabilidade
COLABORADORES
Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de competências, habilidades e
atitudes necessárias para atender os compromissos assumidos, a AES Brasil lançou, em 2013, o
Programa de Educação para Sustentabilidade voltado para o público interno, que visa não só
aumentar o conhecimento sobre a Plataforma de Sustentabilidade, mas também que cada
colaborador entenda como pode praticar os conceitos em seu dia a dia pessoal e profissional.
Os primeiros passos desse programa foram dados ainda em 2012, com os treinamentos
do Mapa de Aprendizagem. A segunda etapa foi iniciada com um mapeamento acerca da
prontidão da organização e dos colaboradores em relação ao tema.
Prontidão organizacional
Capacidade da organização para, por meio da
inteligência de gestão (estratégia, políticas,
processos, ferramentas e modelos de gestão),
assumir compromissos com a sustentabilidade
e cumpri-los.

Prontidão dos colaboradores
Competências (conhecimentos, habilidades e
atitudes) necessárias para conduzir a gestão e
as atividades da organização contemplando os
compromissos da organização com a
sustentabilidade.

A partir desse mapeamento, foram identificadas as competências necessárias:
relacionamento, pensamento antecipatório, pensamento sistêmico, liderança por princípio e
disciplina na execução. A proposta desse programa é trabalhar tais competências por meio de
diferentes ferramentas, como formação de lideranças, cursos temáticos, oficinas de solução,
palestras e debates.
Em 2013, o programa envolveu os integrantes do grupo de trabalho da Plataforma de
Sustentabilidade e a gerência, por meio da realização de cursos temáticos. Adicionalmente, o
tema foi inserido na Academia de Lideranças, que tem por objetivos fortalecer e desenvolver as
habilidades dos gestores da companhia. Para o próximo ano, a meta é disseminar o programa
para todos os níveis hierárquicos da organização.
O lançamento do Programa atende um compromisso assumido em 2012, dentro do
tema transversal Educação para a Sustentabilidade.
Objetivos do Programa de Educação para Sustentabilidade
→ Ter massa crítica de colaboradores para que possa atingir um estado de comprometimento.
→ Obter compreensão da realidade atual e da necessidade de transformação em níveis pessoal
e organizacional.
→ Criar e difundir uma cultura de sustentabilidade na organização.
→ Propiciar reflexão para que o posicionamento da organização seja entendido, discutido e
incorporado.
Leia mais sobre o Mapa de Aprendizado de Educação para a Sustentabilidade em
www.aesbrasilsustentabilidade.com.br.
FORNECEDORES
Além de envolver o público interno, duas outras vertentes do Programa de Educação
para Sustentabilidade contemplam os fornecedores e os clientes das empresas AES Brasil.
Para os fornecedores, está sendo desenhado o programa Parcerias Sustentáveis, uma
iniciativa que visa fomentar o compromisso com o desenvolvimento sustentável na cadeia de
valor da AES Brasil. Durante as avaliações mensais de entrega dos serviços, materiais ou
equipamentos mais críticos para os negócios da AES, o Parcerias Sustentáveis identificará os
fornecedores que necessitam de melhoria, que atendem os padrões ou que superam os padrões
e que, neste último caso, poderiam compartilhar as melhores práticas de sustentabilidade com os
demais fornecedores, com o apoio da AES Brasil. Para os outros dois grupos de fornecedores –
que atendem os padrões ou que necessitam de melhoria, a empresa disponibilizará palestras e
eventos para desenvolvê-los. Essas ações podem contemplar não apenas a troca de melhores
práticas, mas também treinamentos conceituais sobre ferramentas de qualidade da gestão que
ajudam a desenvolver os negócios, gerando competitividade e sustentabilidade.
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Públicos de relacionamento
GRI: 4.14, 4.15, 4.16
A AES Brasil agrupou seus públicos de relacionamento de acordo com o grau de
influência e relacionamento, sendo abaixo classificados.
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Engajamento dos públicos de relacionamento
GRI: 4.17
Para que a gestão empresarial atenda às expectativas dos públicos de relacionamento e
gere contribuições para o ciclo de planejamento estratégico, a AES Brasil estruturou e
3
sistematizou seu processo de engajamento com base na norma internacional AA 1.000 .
Com isso, a companhia busca capturar expectativas e demandas e garantir que sejam
consideradas no ciclo do Planejamento Estratégico Sustentável de forma clara e transparente.
A companhia inovou na forma de se conectar com seus públicos de relacionamento, e,
pela primeira vez, realizou o diálogo com esses públicos virtualmente. Os resultados,
apresentados a seguir, sintetizam os temas materiais para a companhia e para os públicos de
relacionamento, segundo Painel de Diálogo realizado em 2010.

3

Norma internacional certificável, composta por princípios e padrões de processo focados no engajamento com as partes
interessadas.
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Segurança
Atitude protegendo a vida dos nossos colaboradores, dos fornecedores e da população
Compromisso

Status

Próximos passos

Zero acidente fatal
(próprio e contratado)
ao ano

Atingida. Não foi registrado
nenhum acidente fatal com
colaboradores próprios e
contratados na AES Tietê

Manter ações do Programa de Segurança.

Reduzir em 50% as
taxas de frequência e
de gravidade com
colaboradores próprios
e contratados até 20164

Em andamento. Em 2013, foi
intensificado o esforço junto aos
colaboradores contratados para
a melhoria do desempenho, e o
resultado foi positivo

Intensificar os esforços para a redução das
taxas de frequência e de gravidade com
colaboradores próprios e terceiros, para que a
meta de redução de 50% possa ser atingida
em 2016

Reduzir em 20% o
número de acidentes
com a população até
2016

Em andamento. Em 2013, não
Continuidade da campanha de segurança
ocorreram acidentes envolvendo
com a população
a população

GRI: LA7; LA8; EU16; EU21; EU25
Segurança é o valor número 1 do Grupo AES Brasil. Isso significa que nada é mais
importante do que garantir a integridade física dos colaboradores, fornecedores e população.
O desafio diário é reduzir a ocorrência de acidentes. Por isso, os esforços têm como
objetivos antecipar riscos e buscar ações preventivas que proporcionem as melhores condições
de segurança para todos.
Os programas de segurança 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 Occupation Health Safety Assessment Series
(OHSAS 18.001), uma norma internacional com foco na saúde e na segurança do trabalho,
voltada à preservação da integridade física e da saúde dos colaboradores e parceiros, por meio
de práticas de mitigação de riscos em atividades e instalações. Como resultado da aderência de
seu sistema de gestão da segurança, a companhia recebeu, em 2011, a certificação OHSAS
18.001.
Em 2013, a AES Tietê investiu R$ 2,6 milhões em segurança e deu continuidade a um
conjunto de ações que visam manter a melhoria dos índices de segurança. No ano, não foram
registrados acidentes com colaboradores próprios. Com contratados, foram registrados seis
acidentes sem afastamento. Desde fevereiro de 2009, não são registradas fatalidades com
colaboradores próprios e contratados.
Em 2013, a companhia manteve a medalha de prata no Prêmio ABS Top de Gestão em
Segurança e Saúde no Trabalho 2013, promovido pela Agência Brasil de Segurança (ABS),
adquirida em 2012.

Segurança da força de trabalho
O Programa de Segurança da AES Tietê reúne todas as práticas da empresa e foi
elaborado para contribuir com a consolidação de um ambiente seguro, por meio do
comprometimento de todos com a busca pela melhoria contínua. Esse programa é baseado nos
Standards da AES Corp., que são 21 padrões de segurança focados na melhoria de
procedimentos e práticas, e também baseado no atendimento aos requisitos da norma OHSAS
18.001.
Para garantir a efetividade das ações de segurança realizadas, a empresa acompanhaas por meio de uma ferramenta da AES Corp. – Safety Management System –, cujo processo
se baseia em um ciclo contínuo de quatro passos (PDCA):
4

Compromisso atualizado em setembro de 2013.
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Planejar: identificar os riscos de segurança e estabelecer metas;
Executar: incluir treinamentos, capacitações e controles operacionais;
Verificar: monitorar andamento das metas e realizar ações corretivas;
Revisar: incluir análises de progresso e de ações para desenvolver mudanças, se necessárias.
Conheça os comitês que atuam em prol da segurança do trabalho da AES Brasil em
www.aesbrasilsustentabilidade.com.br.

Programa de Segurança
GRI LA8
A principal situação de riscos para os colaboradores da AES Tietê está relacionada com
as manutenções que ocorrem nas usinas. Os maiores desafios são riscos com eletricidade, em
trabalhos em alturas, em espaços confinados, em movimentações de cargas etc. Por isso, a
empresa investe em programas de segurança, treinamentos e elaboração de procedimentos de
trabalho, entre outros.
Em 2013, os destaques foram o número de inspeções de campo e a quantidade de
treinamentos de segurança realizados.
Em conjunto, as ações do Programa de Segurança impactam positivamente a redução
dos índices de acidentes. Em 2013, a AES Tietê não registrou acidentes com afastamento com
colaboradores próprios ou contratados.
Os programas estabelecidos pela NR-7 contemplam a prevenção de doenças crônicas
por meio de realização de exames periódicos. A empresa ainda realiza campanhas internas e
disponibiliza arquivos eletrônicos com informações de prevenção no Portal AES Brasil.
A AES Tietê desenvolve os seguintes programas de assistência com relação a doenças.
Treinamentos: os colaboradores são treinados para realizar as atividades em situações
que podem gerar lesões, caso não sejam seguidas medidas de controle, tais como trabalho em
espaço confinado (monitoramento de gases) e serviços que envolvam eletricidade.
Aconselhamento para prevenção e controle de risco: elaboração de avaliações
prévias ao trabalho (incluindo instruções de operação e permissões para serviços especiais), nas
quais são avaliados e discutidos, por todos os colaboradores, riscos envolvidos e medidas de
controle para realização segura.
Para conhecer todas as ações do Programa de Segurança da AES Tietê, acesse o site
www.aesbrasilsustentabilidade.com.br – Sustentabilidade para a AES Brasil – Principais Projetos
– Segurança.
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Saúde e segurança no trabalho

2011

Investimentos em programas de Segurança (R$ mil)¹

2012

2013

4.900,00

3.749,47

2.623,57

TF (taxa de frequência)¹ – colaboradores

2,86

0

0

TF (taxa de frequência)¹ – contratados

7,10

4,81

5,05

0

0

0

244,79

0

0

Acidentes fatais – colaboradores

0

0

0

Acidentes fatais – contratados

0

0

0

Acidentes de trabalho com e sem afastamento – colaboradores

2

0

0

10

5

6

0

0

0

345

0

0

TG (taxa de gravidade)² – colaboradores
TG (taxa de gravidade)² – contratados

Acidentes de trabalho com e sem afastamento – contratados
Dias perdidos/debitados – colaboradores
Dias perdidos/debitados – contratados
1. Os investimento em 2011 foram maiores devido à adequação de infraestrutura predial

Segurança para a população
GRI EU25
Nadar e pescar nas represas são atividades comuns, mas de potencial risco à
segurança, principalmente na zona de segurança a montante e a jusante das barragens. Em
período de férias escolares, há um aumento no número de frequentadores nessas áreas para
lazer, fato que, consequentemente, aumenta a preocupação da empresa.
Nesses períodos, é realizada uma intensa campanha de segurança, com a veiculação
de mensagens de alerta em mídias locais, além da realização de ações focadas em informar e
conscientizar, como a distribuição de folhetos educativos. As usinas também ficam de portas
abertas para receber estudantes das escolas locais para visitas. Na ocasião, eles são informados
sobre como realizar atividades de lazer sem comprometer a segurança.

Plano de Gerenciamento de Emergências
Para alertar a população no caso de enchentes abruptas, a AES Tietê conta com o
Sistema Operacional em Situação de Emergência (Sosem), com alarmes que soam quando há
perigo de alagamentos no entorno das usinas.
Desde fevereiro de 2009 não ocorrem acidentes com a população nos reservatórios das
usinas, atingindo, assim, a meta estabelecida para o tema. Para os próximos anos, o desafio é
manter esse resultado.
Acidentes com a população
Leves
Graves
Fatais
Total de acidentes

2009

2010
0
0
1
1

2011
0
0
0
0

2012
0
0
0
0

2013
0
0
0
0

0
0
0
0
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Inovação e Excelência
para a Satisfação do Cliente
Propiciar um ambiente e uma cultura que inspirem soluções que melhorem a vida das
pessoas e garantam qualidade e excelência nos serviços prestados ao cliente

Compromissos

Status

Próximos passos

Promover uma cultura organizacional de
incentivo à inovação até 2014

Atingida. Foi implementado um
processo para a Gestão da
Inovação que fomentará a cultura
organizacional. A AES Brasil foi
reconhecida como a 12ª Empresa
mais Inovadora do Brasil (Best
Innovator 2013)

Dar continuidade ao processo
de mobilização,
reconhecimento e incentivo à
Inovação

Implementar cinco soluções inovadoras e
tecnologias limpas na AES Brasil, que
gerem valor às nossas partes
Em andamento. Os projetos
interessadas, com aumento da qualidade foram mapeados e estão em
e redução dos custos e impactos
andamento
ambientais e sociais das nossas
operações até 2016

O novo processo de inovação
permitirá o acompanhamento e
a implementação dos projetos
já definidos e a manutenção do
portfólio

Em andamento. Foram definidos
Disseminar o conceito e a estratégia de
os novos conceito e foco de
Disseminar conceitos para os
inovação na cadeia de valor e estabelecer
inovação, no âmbito do processo fornecedores estratégicos,
parcerias que ampliem os resultados até
de Gestão de Inovação da
fomentando parcerias
2016
AES Brasil

Para a AES Brasil, inovação é qualquer nova ação que gere resultado para a
empresa ou para qualquer um de seus públicos de relacionamento.
A partir desse conceito, foi estruturado um processo de inovação com uma metodologia
que garante o alinhamento à estratégia da organização e que complementa as ferramentas já
existentes. Além disso, essa estruturação levou a empresa a pesquisar, a realizar benchmarks e
a olhar mais atentamente as tendências e oportunidades realmente inovadoras.
Visando ao desenvolvimento dos colaboradores e à criação de uma cultura colaborativa
e participativa, foi realizado um intenso trabalho de engajamento com os colaboradores, com a
realização de palestras, treinamentos, grupos de trabalho e seminários.
No ano, a empresa teve um excelente desempenho: além da sua colocação no ranking
do prêmio Best Innovator (12ª), citamos a sua performance no Congresso Mundial de Inovação,
Excelência Operacional e Práticas Sustentáveis da AES Corp. Foram 73 projetos selecionados,
dos quais 16 foram para o evento global, em Indianápolis (EUA), e três, premiados.
Também foi destaque no ano a participação no Congresso de Inovação Tecnológica da
Aneel (Citenel): dos 33 projetos submetidos, 28 foram publicados e, destes, 15 foram
selecionados para apresentação.
Best Innovator
Buscando reforçar e reconhecer suas iniciativas de inovação, em 2013 a AES Brasil
participou do Best Innovator, um dos mais respeitados prêmios no país, que elege, anualmente,
as 20 empresas top em inovação. A AES Brasil ficou em 12º lugar no ranking.
A avaliação, realizada pela consultoria AT Kearney e pela revista Época, observa os critérios
Estratégia de Inovação, Organização e Cultura para Inovação, Processo de Inovação, Estrutura
de Suporte à Inovação e Resultados para compor o ranking das empresas mais inovadoras do
Brasil.
Conheça mais inovações da AES Tietê em www.aesbrasilsustentabilidade.com.br.
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INVESTIMENTO EM P&D
GRI EU8
Os recursos investidos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) totalizaram
R$ 10,24 milhões, em 2013. As pesquisas envolvem temas como fontes alternativas de energia,
meio ambiente, qualidade e confiabilidade do sistema, planejamento da operação e sistemas de
supervisão, controle e proteção.
Recursos aplicados em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e científico – R$ mil

2013

Fonte renovável ou alternativa
Meio ambiente
Qualidade e confiabilidade
Planejamento e operação
Supervisão, controle e proteção
Total de investimentos em P&D

1.862
1.987
2.194
1.813
2.386
10.242

Excelência na gestão de ativos para a satisfação do cliente
GRI: PR5; EU6; EU30
Com os objetivos de conquistar ganhos em eficiência e trazer melhorias a serviços e
processos, a AES Tietê realiza uma intensa gestão de seus ativos físicos, estratégica para o
negócio. Essa iniciativa rendeu, em 2012, a certificação internacional PAS-55, concedida pelo
Instituto Britânico de Normas, que padroniza e normatiza esse tipo de controle. Fazer a gestão de
ativos físicos significa gerenciar sistematicamente, de forma coordenada e sustentável, o
conjunto de ativos de uma organização ao longo dos seus ciclos de vida, incluindo os
desempenhos associados, os riscos e as despesas. Dessa forma, é possível cumprir o
Planejamento Estratégico Sustentável e garantir a disponibilidade máxima das unidades para a
geração de energia, beneficiando todos os clientes.
Em 2013, a empresa reduziu em 19% o fator equivalente de paradas forçadas (0,35%
em 2012 frente a 0,28% em 2013). Durante o ano, o índice que mede o quanto as máquinas
param de forma imprevista foi de 1,40, uma redução de 16,7% quando comparado ao do ano de
2012 (1,68).
Tais informações viabilizaram a elaboração de um plano de ação, que resultou em
iniciativas como a revisão do plano de manutenção, a introdução do Operator Driven Reliability
(ODR, sigla em inglês de “confiabilidade conduzida pelo operador”, que ajuda as companhias de
geração de energia a melhorar o monitoramento dos ativos na hora da manutenção) e a
construção de uma base de informações sólida, entre outras.
A disponibilidade de máquinas possibilitou que a companhia ultrapassasse sua
capacidade de geração, chegando a 109%, em 2013, com 1.392 MW médios.
Com a alta eficiência demonstrada, a AES Tietê passou a liderar um grupo na AES,
formado por empresas de Cazaquistão, Argentina, Chile e Estados Unidos, para receber
diretrizes de como melhorar sua gestão de ativos. Também há um reconhecimento nacional, já
que empresas brasileiras têm procurado a AES Tietê para aprofundar seus conhecimentos em
gestão de ativos.
Energia gerada

2011

2012

2013

Geração – MW médio

1.582

1.629

1.392

Geração/garantia física

124%

127%

109%
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ROV, o robô subaquático
O ROV (sigla em inglês para “veículo operado remotamente”) é um equipamento para
expedições subaquáticas que aprimorou a tecnologia de inspeção e manutenção dos
equipamentos submersos das usinas hidrelétricas. A aplicação dessa tecnologia resultou em
redução de riscos operacionais e de tempo de manutenção nas tubulações e turbinas das usinas,
contribuindo para a redução de custos e refletindo o investimento em pesquisa e
desenvolvimento realizado pela companhia.

Comercialização de energia
GRI: PR5; EU6
Ao longo de 2013, a AES Tietê deu continuidade à consolidação de seu posicionamento
como provedora de soluções em energia para o mercado livre. A empresa destaca-se no
mercado de comercialização de energia pela confiabilidade na entrega e pela capacidade de
oferecer aos seus clientes uma estrutura sólida e confiável.
A busca constante pela eficiência garante que a empresa tenha a capacidade de
cumprir seus compromissos e ampliar suas possibilidades de negociação.
O portfólio de contratos bilaterais no mercado livre apresentou crescimento de 49% no
ano de 2013, totalizando 478 MW médios comercializados. Parte disso é resultado da prática de
entender e antecipar demandas de cada perfil de cliente, do mais conservador ao mais arrojado,
para entregar serviços customizados, que os ajudem a ter maior eficiência na gestão da
contratação de energia.
Também houve a manutenção do grau de satisfação dos clientes (93%), segundo
pesquisa realizada pela companhia.
Saiba mais sobre programas de inovação e excelência para a satisfação do cliente em
aesbrasilsustentabilidade.com.br – Sustentabilidade para a AES Brasil – Principais Projetos.
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Geração de energia sustentável
Utilizar recursos econômicos, sociais e ambientais de forma equilibrada, preservando o
presente e garantindo o futuro

Compromissos

Status

Próximos passos

Adicionar 3.000 MW de capacidade instalada ou em construção em projetos de energia
sustentável até 2016

Em andamento. Estão em análise projetos para a diversificação do parque
gerador

Continuidade da prospecção
de projetos

Investir ao menos 20% da
verba de P&D no desenvolvimento de tecnologias para a
geração de energia sustentável até 2016

Em andamento. Em 2013, foi investido
R$ 1,8 milhão em projetos de P&D focados em geração de energia sustentável.
Esse montante representa 18,2% do
investimento total em P&D, de
R$ 10,24 milhões

Manter o nível de
investimentos em projetos com
foco na geração de energia
sustentável

Promover o uso adequado das
áreas de preservação permanente no entorno das usinas e
dos reservatórios até 2016

Em andamento. No ano, a empresa
investiu R$ 200 mil em um drone, avião
motorizado controlado remotamente, que
agiliza e dá mais precisão ao monitoramento de ocupação de bordas de reservatórios

Manter as ações para recuperação e preservação e das
margens dos reservatórios

GRI: EC2
Para a AES Brasil, gerar energia sustentável significa incentivar o uso de fontes
alternativas e renováveis ao mesmo tempo em que busca garantir capacidade de geração
de maneira eficaz, com uso eficiente de recursos e mitigação de riscos operacionais.
Para isso, a empresa investe em projetos que permitam a maior eficiência de operação
nas usinas da AES Tietê. O monitoramento de bordas de reservatórios e programas de
reflorestamento, por exemplo, são fundamentais para evitar riscos de assoreamento e garantir o
cumprimento de exigências legais.
A empresa analisa investimentos em projetos de geração de energia a partir de fontes
variadas, como o gás natural e a energia solar. Temos o compromisso assumido com o Governo
do Estado de São Paulo de adicionar 400 MW à sua capacidade de geração. Para isso, a
empresa investe, desde 2011, na diversificação de sua matriz energética com projetos como a
Termo São Paulo e a Termo Araraquara.
Outra iniciativa focada na geração sustentável de energia é o investimento em usinas de
energia solar. A AES Tietê participa, junto da AES Eletropaulo e de outras empresas do setor, de
um projeto de sistema integrado de geração fotovoltaica. Instalado no Parque Villa Lobos, em
São Paulo, o projeto tem potência instalada de em torno de 0,5 MWp, interligada à rede da
concessionária de distribuição de energia, utilizando componentes fotovoltaicos (painéis solares)
fabricados no Brasil e com tecnologia desenvolvida no país. A previsão de conclusão do projeto é
para o primeiro semestre de 2016.
Saiba mais sobre o compromisso de expansão da capacidade de geração em
www.aesbrasilsustentabilidade.com.br.
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Preservação de áreas protegidas
GRI: EC8
De acordo com edital, contrato de compra e venda de ações e licenças ambientais de
operação, a AES Tietê é responsável pela manutenção e preservação das áreas marginais ao
redor dos reservatórios, as bordas, que incluem as áreas de preservação permanente (APPs)
estabelecidas na nova lei florestal.
Desde 2011, o Projeto Bordas conta com uma ferramenta de monitoramento de
imagens por satélite para fiscalizar uma área tão extensa, que conta com mais de 4.500 km
lineares. Com o monitoramento por satélite, é possível detectar mudanças ambientais e
estruturais nas bordas dos reservatórios da empresa.
O monitoramento é realizado em 77 municípios do interior de São Paulo. Fazê-lo
remotamente é a forma mais ágil, com menor custo e mais eficiência na identificação de
distúrbios ambientais, pois torna viável a verificação de todos os pontos dos reservatórios, com
foco principal nas mudanças do entorno, sejam elas causadas pelo homem ou pela natureza.

Drone, avião telecomandado
Para agilizar o monitoramento de ocupação de bordas de reservatórios e garantir mais
precisão, a AES Tietê investiu R$ 200 mil em um drone, um pequeno avião não tripulado e
controlado a distância, por meio de telecomando. Com esse equipamento, é possível, por
exemplo, reduzir de uma semana para dois dias o tempo para concluir um relatório de ocupação
irregular nas bordas dos reservatórios.

Reflorestamento
GRI: EC2; EC8;
Para garantir a manutenção da biodiversidade da flora nas áreas protegidas no entorno
dos reservatórios, a AES Tietê mantém um viveiro, no qual são produzidas 1 milhão de mudas de
120 espécies arbóreas nativas todos os anos. A produção de mudas e o reflorestamento dessas
áreas garantem a preservação das bordas, aumentando, assim, o tempo de vida útil do
reservatório e reduzindo os riscos de assoreamento.
Entre 2001 e 2013, a AES Tietê já reflorestou 2.768 hectares, e, com objetivo de
aumentar essa área, a companhia assinou, em 2013, um termo de cooperação para a
participação no Programa Florestas do Futuro, da Fundação SOS Mata Atlântica.
Os reflorestamentos da AES Tietê com espécies nativas, sem fins industriais, no entorno
dos reservatórios das usinas hidrelétricas da companhia também são objeto do projeto
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Pioneiro e único no mundo, o projeto foi
registrado em 2011, pelo Comitê Executivo das Nações Unidas (ONU) – Convenção Quadro das
Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC).
Em 2013, os resultados da verificação do primeiro período do projeto foram submetidos
à aprovação da Entidade Operacional Designada (EOD) e, posteriormente, da CQNUMC. A
expectativa para 2014 é de que os certificados de redução de emissão (CERs) sejam emitidos
pelo Conselho Executivo das Nações Unidas. Esses certificados são resultado do contrato com o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).
Também foram realizadas parcerias com o Senar e o Sindicato Rural para a formação
de mão de obra local para reflorestamentos e compartilhamento de conhecimento sobre
reflorestamento de florestas nativas, para aprimoramento técnico e redução de custos do
processo.
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Repovoamento de reservatórios
GRI: EC8
A AES Tietê produz, anualmente, em duas unidades de piscicultura localizadas nas
usinas de Promissão e Barra Bonita, 2,5 milhões de alevinos para o repovoamento dos
reservatórios da companhia. São seis espécies nativas do Rio Tietê: curimbatá, dourado,
tabarana, piapara, pacu-guaçu e pirancajuba.
O repovoamento de reservatórios é um programa ambiental direcionado à manutenção
da biodiversidade de peixes e à exploração racional dos reservatórios com vocação pesqueira,
desenvolvido mediante a realização de estudos e monitoramentos das comunidades de peixes e
da qualidade da água. Em 2013, foi iniciado um programa específico com a espécie piracanjuba,
a fim de tirá-la também da lista de espécies ameaçadas de extinção, como ocorreu com o pacuguaçu.

Fauna terrestre
Com o objetivo de ampliar o conhecimento da biodiversidade no entorno dos
reservatórios de suas usinas, a AES Tietê formalizou parceria de três anos com o Instituto PróCarnívoros, visando desenvolver o projeto A Onça-Parda na Bacia do Rio Tietê – O Uso de um
Predador de Topo de Cadeia como Ferramenta de Conservação da Biodiversidade no Estado de
São Paulo.

Educação ambiental
A AES Tietê formalizou parceria com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação
(FDE), do Governo do Estado de São Paulo, para receber estudantes na Usina Promissão. A
ação integra o programa Cultura é Currículo, que desenvolve o projeto Lugares de Aprender e
tem como objetivo proporcionar aos alunos e professores novas formas de desenvolver o
aprendizado na prática. Com a parceria, houve um aumento de 30% das visitas à UHE
Promissão e a abertura para parcerias em outros municípios, atendendo a ampliação do
Programa de Educação Ambiental e Comunicação Institucional.
As ações de educação ambiental com as comunidades foram incrementadas
significativamente, por meio das ações de soltura de peixes, visitas às usinas, atividades em
escolas e nos eventos comemorativos de ,meio ambiente. Em 2013, 13.737 pessoas participaram
das atividades promovidas pela companhia, um aumento de 373% em relação ao ano anterior.

Gestão dos riscos climáticos
GRI: EC2; EU8; EU21
Com o objetivo de avaliar vulnerabilidades e propor medidas prévias de adaptação
climática, a AES Brasil lançou, em 2012, o Sistema de Governança dos Impactos das Mudanças
Climáticas. Trata-se de um mapeamento de riscos que podem influenciar a capacidade de
resposta da empresa e de possíveis oportunidades de um cenário climático diferenciado.
Com ele, a companhia busca garantir a confiabilidade de suas operações e a
manutenção do seu negócio em longo prazo, propondo medidas de adaptação e mitigação,
sempre que possível. Além disso, foram propostas diretrizes da companhia sobre o tema.
Saiba mais sobre projetos relacionados à geração de energia sustentável em
www.aesbrasilsustentabilidade.com.br.
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Eficiência no Uso de Recursos
Alocar recursos de forma a assegurar resultados equilibrados
e perenes para todos os públicos de relacionamento, respeitando
os Valores praticados pela empresa
Na Plataforma de Sustentabilidade, esse tema principal – Eficiência no Uso de Recursos
– é dividido em três tipos de recursos: financeiros, energéticos e naturais. Confira, a seguir, os
resultados em cada frente.

Uso Eficiente de Recursos Financeiros
Compromissos
Reestruturar a gestão dos ativos
intangíveis até 2014

Próximos passos

Status
Em andamento. O processo está
em fase de revisão e será
apresentado em 2014

Concluir a revisão do processo de
gestão de ativos intangíveis

GRI: 2.8; EC1
Em 2013, houve um incremento de R$ 249,3 milhões na receita operacional bruta,
quando comparada àquela auferida no ano anterior, passando de R$ 2.228,7 milhões para
R$ 2.478,1 milhões. Esse resultado é explicado pelos seguintes fatores:
(i)

aumento de 214% no volume de energia vendida por meio de outros contratos bilaterais
(1.932,0 GWh em 2013 ante 615,1 GWh em 2012);
(ii) maior preço médio da energia vendida por meio do contrato bilateral com a AES Eletropaulo, que passou de R$ 178,01/MWh em 2012 para R$ 187,99/MWh em 2013. Esse
aumento é reflexo do reajuste ocorrido em julho de 2013, quando passou de
R$ 182,66/MWh para R$ 194,19/MWh;
(iii) elevado preço spot verificado no período, a despeito do menor volume de energia faturada nesse mercado (545 GWh em 2012 ante 1.141 GWh em 2012), favorecendo a receita em R$ 23,5 milhões.

A AES Tietê registrou, em 2013, R$ 141,1 milhões em deduções da receita, um
aumento de 21,3% em relação ao apurado em 2012 (R$ 116,3 milhões), explicado,
principalmente, pelo incremento de 150,7% na receita proveniente dos outros contratos bilaterais.
Isso porque as alíquotas de PIS e Cofins que incidem sobre esses contratos são mais altas do
que as alíquotas aplicadas ao contrato com a AES Eletropaulo.
A receita líquida totalizou R$ 2.336,9 milhões em 2013, um aumento de 10,6% em
relação à de 2012 (R$ 2.112,4 milhões). Essa elevação ocorreu, principalmente, por causa de: (i)
elevação no volume de energia vendida por meio de outros contratos bilaterais; e (ii) reajustes do
preço da energia vendida por meio do contrato bilateral com a AES Eletropaulo, ocorridos em
julho de 2013.
Resultado 2013– destaques (R$ milhões)
Consolidado IFRS (R$ milhões)

2012

2013

Variação (%)

Receita bruta

2.228,8

2.478,1

11,2

Receita líquida

2.112,4

2.336,9

10,6

Custos e despesas operacionais*

(570,0)

(811,5)

42,4

Ebitda

1.542,4

1.525,5

-1,1

(42,3)

(51,4)

21,6
6,1

Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações monetárias/cambiais
Resultado antes da tributação
Lucro líquido

34,1

36,2

(75,9)

(81,4)

7,3

(0,5)

(6,2)

1.159,8%

1.337,5

1.310,8

-2,0

901,3

881,4

-2,2
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Distribuição da riqueza – por partes interessadas
Colaboradores
Governo (impostos, taxas e contribuições e encargos setoriais)
Financiadores/terceiros
Acionistas/retidos
Valor adicionado distribuído

2012

2013

R$ mil

%

R$ mil

%

66.179

4

69.586

4

623.146

37

597.104

36

77.723

5

88.563

5

901.263

54

881.359

54

1.668.311

100

1.636.612

100

Custos e despesas operacionais
Em 2013, os custos e despesas operacionais da AES Tietê, excluindo depreciação,
aumentaram 42,4%. Essa variação está principalmente relacionada:
(i) ao aumento dos custos com compra de energia, no valor de R$ 149,3 milhões, para cobrir o rebaixamento da garantia física e para cobrir a indisponibilidade das unidades geradoras;
(ii) ao aumento do portfólio de contratos bilaterais no mercado livre, no valor de
R$ 136,3 milhões, dada a estratégia de comercialização da companhia;
(iii) à decisão da companhia de provisionar R$ 6,4 milhões relacionados ao atendimento
aos requisitos de licenciamento ambiental das usinas;
parcialmente compensados pela:

(iv) redução de R$ 16,2 milhões nos encargos de transmissão e conexão e redução de
R$ 6,8 milhões com as despesas relacionadas à compensação financeira pela utilização
de recursos hídricos, por causa da redução na geração da companhia.

Ebitda
A AES Tietê registrou Ebitda de R$ 1.525,5 milhões em 2013, com margem de 65,3%,
apresentando uma pequena redução de 1,1% em relação ao verificado em 2012. O desempenho
está principalmente relacionado ao:
(i)

efeito positivo de R$ 105,4 milhões na receita bruta com a AES Eletropaulo em função do reajuste no preço do contrato bilateral ocorrido em julho de 2013, que passou de R$ 182,66/MWh para R$ 194,19/MWh, resultando em um preço médio maior
no ano (R$ 187,99/MWh em 2013 ante R$ 178,01/MWh em 2012);
compensado pelo:

(ii)

maior custo com compra de energia relacionado ao rebaixamento da garantia física
do Sistema Interligado Nacional e à indisponibilidade das unidades geradoras da
companhia, no valor bruto de R$ 125,9 milhões.

Resultado financeiro
Em 2013, o resultado financeiro líquido totalizou uma despesa de R$ 51,4 milhões, 21,6%
superior ao resultado apresentado em 2012 (R$ 42,3 milhões). Contribuiu para esse desempenho:
(i)

o aumento dos encargos financeiros de R$ 11,1 milhões, devido ao maior saldo da
dívida (R$ 1.116,7 milhões em 2013 ante R$ 920,1 milhões em 2012);
parcialmente compensado por:

(ii)

acréscimo de R$ 2,1 milhões nas receitas financeiras em 2013, frente a 2012, explicado, principalmente, pelo aumento no saldo médio de aplicações financeiras no
período (R$ 439,5 milhões em 2013 versus R$ 388,6 milhões em 2012);

(iii)

redução do CDI médio no período (8,0% a.a. em 2013, comparado a 8,4% a.a. em
2012).

Lucro líquido
O lucro líquido auferido pela AES Tietê em 2013 foi de R$ 881,4 milhões, resultado
2,2% inferior ao obtido em 2012, influenciado principalmente pelo reajuste no preço da energia
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vendida à AES Eletropaulo, pela redução nos custos operacionais relacionados aos encargos de
conexão e transmissão e pela redução de despesas com compensação financeira pela utilização
de recursos hídricos, compensados pelo efeito no custo com compra de energia por causa do
rebaixamento da garantia física no Sistema Interligado Nacional e da indisponibilidade das
unidades geradoras.

Remuneração aos acionistas
A administração da AES Tietê propõe a distribuição integral da base para pagamento de
proventos (R$ 952,7 milhões) do ano de 2013, ou seja, o lucro líquido de R$ 881,4 milhões
somados aos R$ 70,7 milhões referentes ao reajuste de avaliação patrimonial e ao
R$ 0,7 milhão referentes aos dividendos e JSCP prescritos, que será submetida à aprovação dos
acionistas em Assembleia Geral prevista para ocorrer até 4 de abril de 2014, quando ocorrerão:
(i) a ratificação da declaração dos juros sobre o capital próprio, no valor de R$ 22,4 milhões,
deliberados pelo Conselho de Administração da companhia, e a definição da efetiva data para
pagamento; (ii) a ratificação dos dividendos intermediários, referentes aos três primeiros
trimestres de 2013, deliberados pelo Conselho de Administração, no montante de R$ 704,3
milhões; e (iii) a aprovação da proposta de declaração de dividendos complementares, referentes
ao exercício social de 2013, e a definição da efetiva data para o pagamento.
O montante de dividendos complementares propostos pela administração da companhia
é de R$ 226,1 milhões, sendo R$ 0,57 por ação ON e R$ 0,62 por ação PN, conforme quadro
abaixo.
Dividendos (R$ milhões)
Lucro do exercício
Realização da reserva de reavaliação
Dividendos e JSCP prescritos
Constituição de reserva legal (5%)
Base para distribuição de dividendos
Dividendos intermediários já distribuídos
JSCP já destinados
Dividendos complementares propostos

2011

2012

2013

844,9

901,3

881,4

75,6

74,8

70,7

1,7

0,4

0,7

-

-

-

922,2

976,5

952,7

639

768,6

704,3

30,1

26,1

22,4

253,1

181,9

226,1

Endividamento
Em 31 de dezembro de 2013, a dívida bruta da AES Tietê totalizava R$ 1.116,7 milhões,
valor 21% superior à posição da dívida bruta da companhia em 31 de dezembro de 2012
(R$ 920,1 milhões), em função, principalmente, da segunda emissão de debêntures, em 15 de
maio de 2013, com prazo de vencimento de seis anos.
Em 2013, as disponibilidades somavam R$ 456,7 milhões. Assim, a dívida líquida ao
final de 2013 era de R$ 659,9 milhões, montante 26% superior à posição final de 2012, em
função, principalmente, da segunda emissão de debêntures, em 15 de maio de 2013, com prazo
de vencimento de seis anos.
Os recursos captados por meio da 2ª emissão foram utilizados integralmente ao prépagamento da 1ª emissão de notas promissórias da Companhia com o consequente
cancelamento de tais Notas. Os recursos da 1ª emissão de notas promissórias foram utilizados
para a amortização da primeira parcela da 1ª emissão de debêntures da Companhia, no valor de
R$300 milhões, sendo o restante utilizado para investimentos.
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Investimentos
Os investimentos, em 2013, somaram R$ 205,9 milhões, montante 48% superior ao
valor investido em 2012 (R$ 139,0 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, eficiência e maior geração de
receita nos próximos anos.
PRINCIPAIS INVESTIMENTOS REALIZADOS EM 2013
R$ 198,4 milhões – manutenção e modernização
R$ 7,6 milhões – projetos de tecnologia da informação

Histórico de investimentos
2011
2012
2013

Investimentos
(R$ milhões)
156
136
206

Ampliação da capacidade
(R$ milhões)
19
3
0

Total
(R$ milhões)
175
139
206

Uso Eficiente de Recursos Energéticos
Compromissos

Status

Próximos passos

Reduzir o consumo
próprio de energia elétrica
em 20% até 2016

Não atingida Em
2013, o consumo
próprio de energia
elétrica cresceu 6,75%

Estabelecer a Comissão Interna de Gestão do Consumo
de Energia e Outros Recursos Naturais, com foco em
gestão e novos projetos de eficientização de energia,
além de campanhas internas de conscientização

Usar recursos energéticos de forma eficiente é combater perdas de energia
elétrica decorrentes de motivos técnicos, comerciais ou consumo inadequado. Os esforços
da AES Tietê estão focados em planejar e desenvolver as atividades aprimorando continuamente
o desempenho das operações. Por isso, é constante a busca por alternativas de processos e
tecnologias que proporcionem o melhor aproveitamento desses recursos na geração.
O empenho na gestão de ativos físicos, por exemplo, influencia um consumo mais
eficiente de energia da operação.

Consumo de energia
GRI: EN4, EN7
O consumo de energia elétrica na AES Tietê, em 2013, foi de 26,96 GWh, 7% superior
ao de 2012, de 25,19 GWh. Esse resultado, que considera a energia comprada e autoproduzida,
ficou acima da meta do compromisso apresentado pelo Grupo AES Brasil, que prevê a redução
de 20% no consumo próprio até 2016, tendo como ano-base 2010 (25,24 GWh). Também
consumiu 22 mil GJ de energia primária, referente ao uso de óleo diesel do serviço auxiliar.

Consumo total de energia (MWh)

2011

2012

38.269,88

25.189,07

2013*

Meta

26.962,27 25.247,38

* O controle de energia consumida no escritório está em aprimoramento, podendo sofrer alterações.
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Uso Eficiente de Recursos Naturais
Compromissos

Status

Aumentar em 40% a reciclagem de
resíduos e reduzir em 25% o
descarte para aterros até 2016

Em andamento. Em 2013, foram encaminhados para reciclagem 95% dos
resíduos gerados

Priorizar parceiros receptores de
resíduos considerando aspectos
socioambientais da planta de
tratamento/disposição dos resíduos
até 2016

Atingida . Em 2012, foram mapeados e
priorizados os fornecedores receptores
de resíduos, foram definidos os critérios
socioambientais e mapeados os atuais
processos de gestão desses fornecedores para identificar possíveis melhorias

Reduzir em 10% o consumo de
água, em 10% as emissões de CO2
e em 5% o consumo de papel e
priorizar a utilização de combustível
renovável na frota até 2016
Estruturar até 2013 o Sistema de
Gestão de Riscos e Identificação de
Oportunidades Associados a
Mudanças Climáticas

Em andamento. O consumo de água
foi 12,4% menor que no ano anterior.
Foi registrado aumento nas emissões
de CO2 em relação ao período anterior.
O uso de etanol é priorizado, e é mantida uma frota modernizada, garantindo
melhores rendimentos
Atingida. Os riscos e as oportunidades
associados às mudanças climáticas
foram mapeados em 2013, e foram
definidas diretrizes que nortearão os
processos operacionais da companhia

Próximos passos
Aprimorar e monitorar processos, conscientizando as
pessoas envolvidas, para
garantir a gestão eficiente dos
resíduos gerados e a sua
correta destinação

Estabelecer uma Comissão
Interna de Gestão do Consumo dos Recursos Naturais

Implementar plano de ação

GRI: EN26
Para prevenir, corrigir, mitigar e controlar impactos ambientais decorrentes de suas
atividades, a AES Tietê conta com o Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que oferece uma
sistemática de melhoria contínua por meio do desenvolvimento de objetivos, metas, programas e
procedimentos de gestão, padronizando, assim, os processos e as atividades da empresa,
especialmente os que oferecem maiores impactos ao meio ambiente.
O sistema também trata de temas que envolvem gestão de fornecedores, levando em
consideração questões relacionadas ao atendimento da legislação ambiental, boas práticas de
gestão ambiental e 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, a fim de identificar formas de minimizá-los. 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.
Um dos destaques da AES Tietê no uso eficiente de recursos naturais é o Programa de
Monitoramento e Controle de Erosões em Bordas de Reservatórios, que avalia processos
erosivos já existentes e com potencial surgimento, de modo a antecipar medidas de controle e
recuperação. Esse programa evita a formação de passivos ambientais, diminui os custos de
recuperação e prolonga a vida útil do reservatório.
Em 2013, o Programa seguiu com o monitoramento das áreas, e foram realizadas obras
de contenção nos reservatórios das usinas Água Vermelha e Nova Avanhandava. O
monitoramento das áreas reforça as ações da AES Tietê em busca da geração de energia
sustentável, uma vez que permite maior eficiência das usinas e reduz os riscos operacionais.
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Investimentos em gestão ambiental
GRI EN30
Os investimentos em proteção e gestão ambiental totalizaram R$ 12,7 milhões, em
2013. Esse valor foi cerca de 51% maior do que o investido em 2012, se descontado o
investimento em pessoal, com aumento principalmente em programas ambientais.
Investimento e gastos em proteção ambiental (R$ mil)
Licenciamento e programas ambientais
Gestão operacional
Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
Projetos de P&D
Custos de pessoal
Total

2012
2013
4.684
8.934
690
326
1.397
1.455
1.664
1.986
2.288
-10.723
12.701

* Em 2013, os custos de pessoal não foram reportados. A mudança de critério é reflexo do alinhamento com
os valores apresentados nas demonstrações contábeis, que apresentam a despesa em outra classe.

Materiais e resíduos
GRI:EN22
O desenvolvimento de atividades na AES Tietê depende de materiais e equipamentos
diversos, considerando o conjunto de atividades desempenhadas na companhia. Atualmente, a
empresa gerencia esses materiais com base nas especificações de compra, não possuindo um
controle do volume ou massa de materiais comprados.
Além da compra e do uso eficiente de materiais, a correta gestão dos resíduos gerados
é um compromisso da AES Tietê. Em 2012, a companhia assumiu os compromissos de aumentar
em 40% a reciclagem de resíduos e reduzir em 25% o descarte para aterros até 2016.
Resíduos Não perigosos (t)
Reciclagem
Aterro sanitário
Total
Resíduos Perigosos (t)*
Reciclagem
Incineração
Aterro sanitário
Coprocessamento e descontaminação de lâmpadas
Outros
Total

2011
398,2
14,4
412,5
2011
72,3
1,7
4,3
27,49
0
105,8

2012
2013
194,2 156,9
15,7
13,6
209,9 170,5
2012
2013
181,7
65,3
0
0
6,5
2,1
44,62 40,13
0
19,8
232,8 127,3

* Os valores de 2012 estão sendo reapresentados

Os impactos das emissões também são monitorados, e 100% das fontes conhecidas de
emissão de gases de efeito estufa, contabilizadas. Todos os efluentes da AES Tietê são esgoto
doméstico, tratados nas estações de tratamento de efluentes nas usinas.

Água
GRI: EN8
Na comparação com 2013, o consumo de água por abastecimento municipal aumentou
87,33%. Comparado com o ano anterior, o aumento no consumo por fonte de água de superfície
e abastecimento municipal ocorreu por causa do aumento das atividades nas usinas de Água
Vermelha e PCH Mogi Guaçu. Já o consumo proveniente de água subterrânea foi reduzido em
virtude da melhoria na rede hidráulica. Os resultados apresentados correspondem ao consumo
de água nas usinas hidrelétricas, realizado pelo Sistema de Gestão Ambiental.
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Consumo de água por fonte (m³)
Água de superfície
Água subterrânea
Empresas de abastecimento
Total

2011

2012

2013

2.564

946

1.905

129.218

56.277

47.725

529

450

843

132.311

57.673

50.473

Emissões de gases de efeito estufa e substâncias
destruidoras da camada de ozônio
GRI: EN3; EN4; EN16; EN18
Em 2013, a AES Brasil desenvolveu um Governança do Impactos das Mudanças
Climáticas, compromisso da Plataforma de Sustentabilidade que tem por objetivo avaliar pontos
de vulnerabilidade da companhia para a proposição de medidas prévias de adaptação climática,
tanto para as empresas de geração como para as de distribuição do Grupo.
De forma complementar, o inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEE)
identifica e quantifica as fontes emissoras, servindo como ferramenta eficaz de gestão.
Considerando as fontes diretamente controladas pela AES Tietê, foi emitido o
equivalente a 883,5 tCO2e, o que corresponde, principalmente, ao consumo de combustíveis da
frota móvel, seguido do consumo das fontes estacionárias.
As emissões indiretas, correspondentes ao consumo de energia para a realização das
atividades da organização, totalizaram o equivalente a 719,8 tCO2e, considerando fatores médios
mensais de emissão do Sistema Interligado Nacional (SIN). A média de 2013 corresponde à
maior de todas as emissões da geração de energia já registradas desde 2006, primeiro ano de
publicação do fator médio de emissão do SIN brasileiro. Esse aumento em relação aos anos
anteriores se deve à mudança no regime hidrológico e ao consequente aumento no acionamento
das usinas termelétricas para garantir o suprimento energético nacional.
O Grupo AES Brasil tem como meta a redução de 10% das emissões de CO2e até 2016,
com base em 2011. Como a estimativa de emissões inclui o consumo de energia indireta e é
realizada com base nos fatores de emissão do grid brasileiro, o inventário das empresas tem sido
diretamente impactado. Por causa das condições climáticas, houve, a partir de 2012, uma
utilização maior de termoelétricas para atender à demanda por energia do país, o que ocasionou
o aumento de emissões da organização.
Com o intuito de padronizar todos os reportes de emissão de gases de efeito estufa das
empresas do Grupo, os dados das atividadez de todas as fontes consideradas em 2013 foram
resgatados para os anos de 2011 e 2012, e os inventários, recalculados. No ano, não houve
emissões depletoras da camada de ozônio ou outras emissões significativas.
2011

Emissões diretas

312,6

134,7

163,7

164,9

485,8

719,8

477,5

620,5

883,5

Emissões indiretas

2

Emissões totais

2012

1

Emissões de gases de efeito estufa (tCO2 equivalentes)

2013

1. Os valores de 2012 estão sendo reapresentados
2. Os controles da energia consumida nos escritórios estão em aprimoramento e os dados podem sofrer alterações
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Desenvolvimento e Valorização
de Colaboradores, Fornecedores
e Comunidades
É conhecer, envolver de forma transparente e influenciar positivamente os públicos de
relacionamento para a construção de uma agenda coletiva que gere valor
compartilhado

Desenvolvimento e Valorização de Colaboradores
Compromissos

Status

Próximos passos

Em andamento. Em 2013, o índice
Atingir índice acima de 85%
de satisfação no ambiente de trabade satisfação no ambiente de
lho na AES Tietê foi de 78% e repretrabalho da AES Brasil até
senta estabilidade em relação ao
2016
ano anterior.

Continuar trabalhando nos planos de
ação gerados em consultas aos colaboradores, fortalecendo o nível de liderança e focando a qualidade da comunicação interna.

As empresas do Grupo AES Brasil têm o compromisso de atrair, desenvolver e reter
talentos. Para isso, buscam proporcionar um ambiente de trabalho ético e inclusivo, que valorize
a diversidade e promova o desenvolvimento pessoal e profissional, por meio da educação para a
sustentabilidade e da aplicação de critérios que valorizem os nossos compromissos.
Diariamente, a AES Tietê mantém atenção especial voltada para seus colaboradores. A
empresa busca criar mecanismos de incentivo e valorização que proporcionem eficiência,
satisfação profissional e qualidade de vida. Para isso, ao longo de 2013, a empresa deu
continuidade às iniciativas bem-sucedidas e reavaliou outras.
PERFIL DO COLABORADORES
GRI: LA1
400
350

335

364

337

300

2011

250
200

2012

150

2013

100
50
0
Total de colaboradores
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Terceiros

Colaboradores
Próprios

Colaboradores por cargo e gênero
Diretoria
Gerência
Coordenação
Administrativo
Operacional
Total de colaboradores próprios
Terceiros
Aprendizes
Estagiários
Total de terceiros

Total por gênero
Total geral

Homens

2012
Mulheres

Homens

2013
Mulheres

5
15
30
60
195
305
903
10
10
923

1
6
1
51
0
59

2
16
25
57
184
284
1.082

5
1
6

5
4
1.091

1.228
1.293

65

1.375

1
4
2
46
0
53
2
1
3
56

1.431

Atrair
GRI: LA8; LA14
Remuneração: a política salarial da empresa inclui o salário nominal (remuneração fixa),
remunerações adicionais e benefícios, além da participação nos lucros e resultados (PLR). A
remuneração fixa está vinculada às atribuições do cargo e da função. Já a remuneração variável
se baseia na avaliação de desempenho individual e também no resultado da companhia e é paga
por meio do Programa de Participação nos Lucros e Resultados.
O menor salário pago pela AES Tietê corresponde a 2,63 vezes o salário-mínimo
nacional (R$ 678) vigente em 2013. Em 2012, a menor remuneração paga em relação ao saláriomínimo vigente era de 1,89 vez, o que significa que houve um aumento de 39%.
Salário mulheres/homens

2012*

2013

Diretoria

72,93%

82,40%

Gerência

117,62%

94,70%

Coordenação

129,06%

112,50%

Administrativo

79,41%

84,60%

* Os valores de 2012 estão sendo reapresentados

Benefícios: participação em planos de previdência privada, vale-refeição, vale-alimentação, valetransporte, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, auxílio-creche/babá,
complementação para acidente trabalho e auxílio-doença.
Qualidade de Vida: os colaboradores da AES Brasil alocados na sede, em Barueri (cerca de
24% do total), tiveram, em 2013, um novo horário de trabalho, que, segundo estimativas, reduz
em 58 minutos diários o tempo de deslocamento. Em pesquisa sobre a adaptação das pessoas à
sede em Barueri, 40% dos entrevistados mencionaram que a mudança contribuiu com a
qualidade de vida. Para os colaboradores das áreas operacionais, são ofertadas e
disponibilizadas, todas as manhãs, aulas de ginástica laboral, com o intuito de amenizar os riscos
ergonômicos ligados às atividades do dia a dia.

Desenvolver
Siga Livre: programa que consiste no mapa de carreira das posições não gerenciais da
AES Brasil, com informações sobre níveis hierárquicos e conhecimentos, formação e experiência
necessários para exercer cada função.
Treinamentos Comportamentais: tem como público-alvo os profissionais de nível superior que
não eram contemplados por outras ações de desenvolvimento da companhia. Considerando as
competências esperadas para esse público, são oferecidos treinamentos focados em temas
como: comunicação escrita, oral e persuasiva, gestão de projetos, técnicas de apresentação e
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panejamento. Cerca de 260 colaboradores participaram dos treinamentos em 2013 (em 2012,
foram 100).
Gestão de Potenciais: em seu terceiro ano de realização, o programa é voltado para o
desenvolvimento de colaboradores de nível superior e com ao menos um ano de trabalho na
empresa. Os diretores e gerentes indicam profissionais considerados potenciais para assumir
cargos mais altos na organização. Em 2013, foram selecionados 27 profissionais, dentre os mais
de 70 indicados. Todos participaram de um processo de assessment (avaliação de potencial) e
feedback, que resultou em um plano de desenvolvimento.
Pool de Técnicos de Manutenção e Operação para Usina Hidrelétrica: criado em parceria
com o Senai, este programa tem como objetivo preparar profissionais para atuar na operação e
manutenção de usinas hidrelétricas. Frente à escassez de mão de obra especializada, agravada
pelo contexto do negócio e pela dispersão geográfica, a AES Tietê foi pioneira, criando um curso
e ofertando vagas de estágio dentro de suas próprias usinas. Vale ressaltar que há um
aproveitamento em torno de 90% dos jovens que fazem estágio dentro do quadro próprio da
AES Tietê.

Academia de Líderes
Criada em 2013, com o objetivo de capacitar a liderança da AES Brasil em conceitos e
competências fundamentais para o alcance dos objetivos estratégicos, a Academia de Líderes
abrange supervisores, coordenadores, gerentes e diretores.
A estrutura da Academia prevê trilhas de desenvolvimento, criadas com base no Planejamento
Estratégico Sustentável, nas necessidades do negócio e nas competências organizacionais da
liderança. Todos os treinamentos que compõem as trilhas têm caráter de participação obrigatória,
para que se tenha alinhamento nas ações de liderança e também esclarecimento das práticas
recomendadas.
Refletindo o alinhamento ao Planejamento Estratégico Sustentável, a Academia de Líderes
possui os seguintes treinamentos obrigatórios a todos os líderes: Foco no Cliente, Gestão de
Públicos de Relacionamento, Sustentabilidade e Planejamento Estratégico. A previsão é de que,
até abril de 2015, todos os 545 líderes da AES Brasil concluam suas trilhas de desenvolvimento.
Em 2013, 432 líderes participaram de ao menos um módulo da Academia de Líderes.

Reter
Seleção Interna: em sintonia com o direcionador estratégico “Gestão dos Públicos de
Relacionamento”, em 2013 a AES Brasil reformulou a Política de Seleção Interna. Agora, antes
de uma vaga ser aberta para todo o público interno, o gestor avalia se há algum profissional em
sua equipe que já esteja pronto para assumir a vaga e, caso haja, faz a promoção interna. Dessa
forma, o processo ficou com maior fluidez, e foi reforçada a valorização dos colaboradores. Em
2013, 10% das vagas abertas na AES Tietê foram preenchidas via seleção interna.
Comunicação com Público Interno: ao longo de 2013, os canais de comunicação com os
colaboradores da AES Brasil passaram por uma reformulação visando à aproximação com o
público operacional e ao aumento na retenção das mensagens transmitidas. A Rede Ligado
reúne todos os canais de comunicação interna e possui ferramentas específicas para os
colaboradores da operação, do administrativo e da liderança. Visando ampliar o acesso às
informações da empresa para o público operacional, um dos destaques de 2013 foi a criação do
Momento Ligado, que aproveita as preleções diárias de segurança para informar os
colaboradores sobre temas relevantes da empresa. Em pesquisa realizada em 2013, 78,73% dos
colaboradores da AES Tietê demonstraram estar satisfeitos ou plenamente satisfeitos com os
canais de comunicação interna.
Pé na Estrada: é um dos canais de comunicação da Rede Ligado e, em 2013, foi reformulado. O
evento proporciona o diálogo entre a Presidência e os colaboradores da empresa e aborda
questões como o desdobramento do Planejamento Estratégico Sustentável e o reconhecimento.
A partir de 2013, o evento tornou-se mais objetivo e mais próximo dos colaboradores, uma vez
que o presidente visita as áreas operacionais da empresa.
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ROTATIVIDADE
GRI: LA2
Em 2013, ocorreram 47 desligamentos de colaboradores. Foram 10 mulheres e 37
homens. No mesmo período, foram contratados 28 colaboradores (21 homens e sete mulheres).
A taxa de rotatividade voluntária (quando há rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do
5
empregado ) ficou em 5,33%.

Desenvolvimento e Valorização de Fornecedores
Compromissos

Status

Próximos passos

Em andamento. Foram revisados os
critérios sociais, ambientais, de segurança e
operacionais para a contratação e a
avaliação de fornecedores, e foi desenhado
um programa de desenvolvimento

Implementar o Programa
de Desenvolvimento dos
Fornecedores

Em andamento. O Programa de
Ter 100% dos fornecedores de
Desenvolvimento de Fornecedores
serviços estratégicos
contempla atividades de capacitação para a
capacitados em sustentabilidade
sustentabilidade, por meio da disseminação
até 2016
de conceitos e da troca de melhores práticas

Implementar o Programa
de Desenvolvimento dos
Fornecedores

Implementar o Programa de
Desenvolvimento e Melhoria da
Gestão dos Fornecedores até
2014

Implementar o Programa de
Fomento de Pequenos e Novos
Fornecedores até 2014

Não iniciado. Esse compromisso está sendo
replanejado para 2014

Adotar processo de priorização
de fornecedores de materiais e
serviços que possuam práticas
socioambientais até 2016

Atingida. Foram mapeados e priorizados os
fornecedores de materiais e de serviços, e,
em 2013, foram adicionados critérios
socioambientais ao processo de
homologação e contratação de fornecedores

Garantir a aplicação do
procedimento de
contratação e gestão dos
fornecedores

Para gerir e auxiliar o desenvolvimento de seus fornecedores, a AES Brasil conta com o
Índice de Desempenho de Fornecedores (IDF), que opera como uma ferramenta capaz de
auxiliar a organização a se antecipar aos riscos operacionais, além dos riscos de imagem e
reputação, causados por uma eventual postura inadequada de seus fornecedores.
Um importante avanço para o IDF, que evidencia seu amadurecimento e alinhamento ao
Planejamento Estratégico Sustentável, foi a revisão dos critérios de avaliação dos fornecedores,
com o aprimoramento, principalmente, dos critérios sociais e ambientais, traduzindo a
preocupação da AES Brasil com o pleno desenvolvimento de seus fornecedores e com a gestão
de riscos. Essa revisão contou com a participação de equipes multidisciplinares da AES Brasil e
de fornecedores de materiais e serviços, ao longo de um ano e meio.
Critérios Sociais

Critérios de Segurança Critérios Ambientais

Direitos Trabalhistas

Prevenção de
Acidentes

Ética e Compliance
Ambiente e Qualidade de
Vida no Trabalho
Gestão de Pessoas

Adequação da
Infraestrutura
Controle de Produtos
Saúde do Trabalhador
Químicos
Sistema de Controle da
Processo Produtivo
Poluição
Gerenciamento de
Licenças e Permissões
Emergências
Ambientais
Riscos no ambiente de
Passivos Ambientais
trabalho

Critérios
Operacionais
Sistema de Gestão
Capacidade de
Produção
Ensaios Técnicos
Infraestrutura

5

Taxa de rotatividade voluntária: número de desligamentos voluntários no ano/média mensal de colaboradores ativos da
empresa ao longo do ano.
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Para reconhecer os melhores fornecedores de acordo com o IDF, a AES Brasil
promove, desde 2011, o Prêmio Melhores Fornecedores. Em 2013, 181 empresas foram
elegíveis ao prêmio, sendo que 57 foram finalistas e 13, premiadas na AES Brasil.
Além das categorias já contempladas nas edições anteriores (Serviços de TI, Serviços
no Sistema Elétrico de Potência, Serviços de Relacionamento com Cliente, Infraestrutura e
Serviços de Suporte, Projetos de Geração e Materiais de Estoque), foram incluídas as categorias
Serviços de Engenharia e Serviços de Segurança e Meio Ambiente.
A AES Brasil reconhece ainda os fornecedores que possuem uma prática em
sustentabilidade. A inovação em 2013 ficou por conta de eleger os projetos em duas categorias:
pequenas e médias empresas e empresas de grande porte.
Saiba mais sobre o IDF e conheça os vencedores do Prêmio Melhores Fornecedores AES Brasil
em www.aesbrasil.com.br – Fornecedores – IDF Índice de Desempenho de Fornecedores.

Perfil dos fornecedores
Em 2013, a AES Tietê manteve relacionamento comercial com 1.488 empresas, entre
pequeno, médio e grande portes, nacionais e multinacionais, para o fornecimento de materiais,
equipamentos e serviços destinados ao atendimento das necessidades técnicas, operacionais e
administrativas da empresa.
Cerca de 79% da base de contratados são compostos de fornecedores e prestadores de
serviços regionais. Em 2013, 1.094 profissionais atuaram na AES Tietê por meio das prestadoras
de serviço.

Revisão contratual de compliance
O Programa de Ética e Compliance prevê uma série de análises e investigações de
conformidade, chamadas due diligences, nos parceiros e potenciais parceiros envolvidos em uma
negociação. Todos os contratos dispõem de um anexo denominado Anexo de Compliance, o qual
discorre acerca das atitudes do parceiro de negócios em relação ao compromisso de não se
envolver em atos corruptos, além de prever o encerramento do contrato em situações de não
cumprimento dos termos desse anexo. Em 2013, 100% dos fornecedores que se enquadram no
processo de compliance foram avaliados com relação a esses aspectos, bem como sobre as
condições de saúde e segurança. Foram avaliadas 546 operações na AES Tietê.
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Desenvolvimento e Valorização da Comunidade
Em andamento. Processo de
Participar da elaboração e
mapeamento e apoio ou parceria da Definir as instituições que
implementação de três políticas
AES a instituições que promovam receberão o apoio da AES em 2015
públicas voltadas à sustentabilidade
discussões em torno de políticas
e quais temas serão priorizados
até 2016
públicas
Identificar e reconhecer as melhores
Não iniciada. Esse compromisso
práticas em sustentabilidade da
foi replanejado para 2014
sociedade até 2014

A relação e os compromissos da AES Brasil com as comunidades são pautados pelo
Sistema de Gestão de Responsabilidade Social Corporativa (SGRSC), que tem os objetivos de
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 1.000.
Em 2013, a AES Brasil deu um importante passo para a consolidação estratégica do
SGRSC por meio da definição de um sistema de avaliação de projetos sociais, focado em medir
efetivamente o processo e os impactos causados por cada projeto.
Para garantir o alinhamento dos projetos sociais ao posicionamento da AES Brasil, as
iniciativas estão agrupadas em três pilares: Educação, Cultura e Esporte; Capacitação
Profissional Inclusiva; e Influência Social. Conheça, a seguir, os principais projetos em cada um
desses pilares.
Em 2013 o investimento social privado da companhia totalizou R$ 13,3 milhões, dos
quais R$ 11,3 milhões em recursos incentivados e R$ 2 milhões em recursos próprios,
beneficiando 198 mil pessoas.

Educação, Cultura e Esporte
CASA DE CULTURA E CIDADANIA
O principal projeto da AES Brasil é a Casa de Cultura e Cidadania, que promove
atividades de arte, cultura, cidadania, qualidade de vida e geração de renda a jovens e adultos,
em sete unidades, em São Paulo e Rio Grande do Sul. Em 2013, o projeto atendeu diretamente
cerca de 3 mil pessoas em suas atividades e, indiretamente, 175,5 mil pessoas, com as
apresentações e palestras efetuadas nas unidades de Caconde, Barra Bonita, Lins e São José
do Rio Pardo.
Saiba mais sobre a Casa de Cultura em aesbrasilsustentabilidade.com.br – Sustentabilidade para
a AES Brasil – Principais Projetos.
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Escola em período integral
Em 2013, a Casa de Cultura e Cidadania deu um importante passo para ampliar ainda mais sua
relevância para a melhoria do ensino fundamental e como fomentadora de implementação de
políticas públicas. As unidades de Lins e São José do Rio Preto apresentaram às respectivas
prefeituras uma proposta para o atendimento diário das crianças da rede pública, no período do
contraturno escolar. Atualmente, os alunos frequentam a Casa de Cultura e Cidadania duas
vezes por semana, e a proposta visa ao atendimento de segunda a sexta. Os alunos teriam
acesso a quatro atividades voltadas ao esporte e a linguagens artísticas, e seria oferecido um
trabalho de inteligências múltiplas por meio de jogos que visam desenvolver o letramento (leitura,
escrita e interpretação) e o raciocínio lógico matemático de forma integrada e multidisciplinar.
Essas atividades devem reduzir os índices de analfabetismo funcional em português e
matemática, melhorando o rendimento escolar e, por consequência, os índices nas avaliações
estaduais e federal (Saresp e Prova Brasil).
A proposta prevê que a prefeitura aporte recursos para o custeio referente a 3/5 do conjunto das
despesas de cada criança, incluindo recursos humanos, materiais, alimentação, uniformes,
infraestrutura, atividades culturais (espetáculos, apresentação etc.) e atividades complementares.
ENERGIA DO BEM
Em 2013, o programa de voluntariado da AES Brasil envolveu 1.158 colaboradores ao
longo do ano.
A vertente Agindo para Transformar passou por uma reestruturação, direcionando
parte de suas atividades para a educação sobre o consumo consciente e seguro da energia
elétrica. Em 2013, 94 colaboradores da AES Brasil participaram do treinamento para levar essa
informação à população.
Na outra vertente, Distribuindo Energia do Bem, programa envolveu 37 voluntários e
arrecadou 6.358 peças de roupas na Carreata do Agasalho. No total, 92 colaboradores fizeram
contribuições financeiras – no valor de R$ 2.105 –, destinadas à compra de 230 cobertores para
o Centro Educacional Luz e Lápis. Além disso, 224 doadores de sangue contribuíram com um
total de 100 litros, e mais de 600 pessoas participaram da Campanha de Natal, doando
brinquedos para cerca de 1,1 mil crianças.
Os colaboradores da AES Brasil podem se candidatar à vagas de voluntariado
oferecidas pelas instituições parceiras da empresa, por meio do site www.energiadobem.com.br.
Conheça os detalhes dos projetos sociais desenvolvidos pela AES Tietê em 2013 em
www.aesbrasilsustentabilidade.com.br.
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Principais investimentos sociais em 2013
GRI 2.10; EC4; EC8; SO1 EU14
Linha de atuação: Educação, Cultura e Esporte
Área de
Projeto

Descrição
influência

Número
estimado de
beneficiados

Recursos
investidos

Origem dos
recursos

R$ 10.545.477,88

R$
1.677.950,40
de recursos
próprios e R$
8.867.527,48
de recursos
incentivados
(Lei Rouanet
e Lei Federal
do Esporte)

Casa de Cultura e
Cidadania

Principal projeto social da
AES Brasil, a Casa de Cultura e
Cidadania tem como objetivo
transformar a realidade de
milhares de crianças, jovens e
adultos por meio de atividades
voltadas a arte, cultura, cidadania,
qualidade de vida e geração de
renda, principalmente para as
comunidades de baixa renda

Barra Bonita,
Caconde, Lins
e São José do
Rio Pardo

175,5 mil
beneficiados por
meio da
participação em
cursos
regulares,
palestras e
apresentações

Conselhos
Municipais dos
Direitos da Criança
e do Adolescente
(CMDCA)

Apoio a projetos sociais inscritos
nos CMDCAs dos municípios da
área de concessão e aptos a
receberem recursos via Fundo
Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente (Fumcad). Em
2013, foram selecionados 24
projetos dentre os 84 recebidos

Barra Bonita,
Birigui,
Boraceia,
Buritama,
Fernandópolis,
Igaraçu do
Tietê, Lins,
Mococa e
Promissão

3.117 crianças e
adolescentes

R$ 1.867.926,76

Recurso
incentivado –
Fumcad

Campanhas de
segurança

Têm por objetivo conscientizar a
população sobre os riscos que
envolvem nadar próximo aos
reservatórios da companhia

Toda a área
de bordas da
empresa

Comunidades
do entorno

R$ 100.000,00

Recursos
próprios

Centro Educacional
Infantil Luz e Lápis

Com o título de Organização da
Sociedade Civil de Interesse
Público (Oscip), atende 234
crianças, de 1 a 6 anos, de
famílias de baixa renda ou em
situação de risco social.

Duas unidades
– Santo Amaro
e Guarapiranga –, ambas
na região sul
da cidade de
São Paulo

234 crianças

R$ 115.000,00

Recursos
próprios

Energia do Bem

Programa de voluntariado da
AES Brasil que tem o objetivo de
engajar e oferecer apoio a
colaboradores próprios e
contratados e a seus familiares
que desejem, voluntariamente,
contribuir para o desenvolvimento
das comunidades onde o Grupo
está inserido

Aplicável a
todas as
unidades da
AES Tietê

1.158
colaboradores
envolvidos

R$ 32.940,46

Recursos
próprios

Cantos e Encantos

Projeto com foco em cultura,
educação e bem-estar social

Aplicável a
todas os
municípios
limítrofes das
usinas

18.000

R$ 472.106,30

Recursos
incentivados
- Lei Rouanet
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Linha de atuação: Capacitação Profissional Inclusiva

Número estimado de beneficiados

Recursos investidos

Origem
dos
recursos

Não
determinada

30

R$ 103.468,42

Recursos
próprios

Área de
Projeto

Descrição
influência

Formação
Profissional para
Usina Hidrelétrica

Curso de capacitação
de alunos formados em
cursos técnicos para
estagiarem na
AES Tietê. Atendimento
à necessidade de mão
de obra especializada
para a operação e
manutenção da
AES Tietê

Linha de atuação: Influência Social

Projeto

Descrição

Área de
influência

Número estimado de beneficiados

Recursos investidos

Origem
dos
recursos

Conselho
Empresarial
Brasileiro para o
Desenvolvimento
Sustentável
(CEBDS)

Por meio da
participação em
câmaras técnicas e
grupos de discussão, o
CEBDS integra os
princípios e práticas do
desenvolvimento
sustentável no contexto
de negócio, conciliando
as dimensões
econômica, social e
ambiental. Em 2012, a
empresa contribuiu
ativamente para a
elaboração de estudos
e documentos, como o
Visão 2050

Brasil

Número não estimado

R$ 21.579,65

Recursos
próprios

Iniciativas
empresariais do
GVces –
Fundação Getulio
Vargas

As iniciativas
empresariais
correspondem a
projetos do GVces que
atuam na dimensão da
oferta da economia e
que reúnem empresas
para dialogar e
coconstruir ferramentas,
soluções, estratégias e
políticas relacionadas
em prol do
desenvolvimento
sustentável

Brasil

Número não estimado

R$ 60.000

Recursos
próprios
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Balanço social anual 2013

1 - Base de Cálculo

2013 Valor (Mil reais)

2012 Valor (Mil reais)

Receita líquida (RL)

2.336.933

2.112.435

Resultado operacional (RO)

1.362.175

1.379.800

Folha de pagamento bruta (FPB)
2 - Indicadores Sociais Internos

76.084
% sobre
RL

Valor

% sobre
FPB

(mil)

Alimentação

Valor

% sobre
FPB

(mil)

75.815
% sobre
RL

3.623

4,76%

0,16%

2.558

3,37%

0,12%

14.800

19,45%

0,63%

16.589

21,88%

0,79%

Previdência privada
Saúde

4.603
4.926

6,05%
6,47%

0,20%
0,21%

2.231
3.279

2,94%
4,33%

0,11%
0,16%

Segurança e saúde no trabalho

2.624

3,45%

0,11%

3.749

4,94%

0,18%

Educação

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

Cultura
Capacitação e desenvolvimento
profissional

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

887

1,17%

0,04%

1.242

1,64%

0,06%

56

0,07%

0,00%

38

0,05%

0,00%

7.366

9,68%

0,32%

9.564

12,61%

0,45%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

38.885
Valor

51,11%
% sobre
RO

1,66%
% sobre
RL

39.250
Valor

51,77%
% sobre
RO

1,86%
% sobre
RL

Encargos sociais compulsórios

Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total - Indicadores sociais internos
3 - Indicadores Sociais Externos

(mil)

(mil)

Educação

2.116

0,16%

0,09%

2.151

0,16%

0,10%

Cultura

9.150

0,67%

0,39%

8.538

0,62%

0,40%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

1.868

0,14%

0,08%

1.886

0,14%

0,09%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

13.134

0,96%

0,56%

12.575

0,91%

0,60%

431.969

31,71%

18,48%

436.935

31,67%

20,68%

445.103
Valor

32,68%
% sobre
RO

19,05%
% sobre
RL

462.085
Valor

33,49%
% sobre
RO

21,87%
% sobre
RL

Saúde e saneamento
Esporte
Combate à fome e segurança
alimentar
Outros
Total das contribuições para a
sociedade
Tributos (excluídos encargos
sociais)1
Total - Indicadores sociais
externos1
4 - Indicadores Ambientais

(mil)

(mil)

Investimentos relacionados com a
produção/ operação da empresa
10.715
0,79%
0,46%
8.686
0,63%
0,41%
Investimentos em programas e/ou
projetos externos
1.986
0,15%
0,08%
1.663
0,12%
0,08%
Total dos investimentos em meio
ambiente
12.701
0,93%
0,54%
10.349
0,75%
0,49%
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos,
( ) não possui metas ( ) cumpre de ( ) não possui metas ( ) cumpre de
o consumo em geral na produção/
51 a 75%
( ) cumpre de 51 a 75%
( ) cumpre de
operação e aumentar a eficácia na
0 a 50% (X) cumpre de 76 a 100%
0 a 50% (X) cumpre de 76 a 100%
utilização de recursos naturais, a
empresa
5 - Indicadores do Corpo Funcional
2013
2012
Nº de empregados(as) ao final do
período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados(as) terceirizados(as)

337

364

28

64

1.082

903
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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

5

11

96

108

53

59

14,00%

28,57%

23

23

4%

0,00%

10
2013 Valor (Mil reais)

11
2012 Valor (Mil reais)

20,69

22

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:

0
( X ) direção e
gerências

(X)

( ) todos(as)
empregados(as)
( ) segue
as normas
da OIT

Os padrões de segurança e salubridireção e
dade no ambiente de trabalho foram
gerências
definidos por:
Quanto à liberdade sindical, ao direito ( ) não
se
de negociação coletiva e à represenenvolve
tação 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:

0

( )
direção

( ) todos(as)
empregados(as)
( ) todos(as) +
Cipa

( )
direção

( X ) direção e
gerências

( ) todos(as)
empregados(as)

( )
direção e
gerências

(x) todos(as)
+ Cipa

( X ) incentiva e
segue a
OIT

( ) não
se
envolve

( ) todos(as)
empregados(as)
( ) segue
as normas
da OIT

( X ) todos(as)
empregados(as)
( X ) todos(as)
empregados(as)
( X ) são
exigidos

( )
direção

( ) direção
e gerências

( )
direção

( ) direção
e gerências

( ) não
são
considerados

( ) são
sugeridos

( X ) incentiva e segue a
OIT

( )
direção

( ) direção
e gerências

( )
direção

( ) direção
e gerências

( ) não
são
considerados

( ) são
sugeridos

( ) não
se
envolve

( ) apóia

( X ) organiza e
incentiva

( ) não
se
envolve

( ) apóia

( X ) organiza e incentiva

na
empresa
0
na
empresa
0%

no Procon
0

na Justiça
0

no Procon
0

na Justiça
0

no Procon
0%

na Justiça
0%

na
empresa
0
na
empresa
0%

no Procon
0%

na Justiça 0
%

Valor adicionado total a distribuir (em
mil R$):

Em 2013: 1.636.612

Em 2012: 1.668.311

Distribuição do Valor Adicionado
(DVA):

36,5% governo
dores(as)
53,9% acionistas

37,3% governo
dores(as)
54,0% acionistas

4,2% colabora5,4 % terceiros

( X ) todos(as)
empregados(as)
( X ) todos(as)
empregados(as)
( X ) são
exigidos

4,0% colabora4,7% terceiros

7 - Outras Informações
1. Reapresentação dos números de 2012 nas DFs
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Relatório de Asseguração limitada dos
auditores independentes
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48
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Índice GRI
GRI 3.12
Este relatório de sustentabilidade da AES Tietê atende aos requisitos para o
nível B+ de aplicação, de acordo com as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI).
A tabela a seguir apresenta as informações e a referência dos capítulos nos quais se
localizam as respostas aos indicadores GRI consolidados neste relatório. Foram priorizados os
indicadores relacionados a temas materiais para a companhia.
INFORMAÇÕES SOBRE ABORDAGEM DE GESTÃO
Abordagem
Aspectos
Desempenho econômico
EC
Presença no mercado
Impactos econômicos indiretos
Materiais
Energia
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Biodiversidade
EN
Emissões, efluentes e resíduos
Produtos e serviços
Conformidade
Transporte
Geral
Emprego
Rel. entre trab. e a governança
LA
Saúde e segurança no trabalho
Treinamento e educação
Diversidade e igualdade de oportunidade
Processo de compra
Não discriminação
Liberdade de associação
HR
Trabalho infantil
Trabalho forçado/escravo
Práticas de segurança
Comunidade
Corrupção
SO
Políticas públicas
Comportamento anticompetitivo
Conformidade
Saúde e segurança do cliente
Rotulagem de produtos e serviços
PR
Comunicação e marketing
Privacidade do cliente
ITENS DE PERFIL
Indicador
1.1. Mensagem do Presidente
1.2. Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades
PERFIL ORGANIZACIONAL
2.1. Nome da organização
2.2. Principais marcas, produtos e/ou serviços
2.3. Estrutura operacional da organização
2.4. Localização da sede da organização
2.5. Países onde a organização opera e local das principais operações
2.6. Tipo e natureza jurídica da propriedade
2.7. Mercados atendidos
2.8. Porte da organização
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32-35

36-39

39-40

41-44

20-22
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2.9. Principais mudanças no do relatório
32
2.10. Prêmios e reconhecimentos
8, 43, 44
PARÂMETROS PARA O RELATÓRIO
3.1. Período coberto
4
3.2. Data do relatório anterior mais recente
Resposta: Publicado em 2013, referente ao desempenho de 2012
-3.3. Ciclo de emissão de relatórios
4
3.4. Contato para dúvidas
4
3.5. Processo para definição do conteúdo do relatório
4
3.6. Limite do relatório
4
3.7. Limitações específicas quanto ao escopo ou ao limite
-Resposta: Não há limitações específicas quanto ao escopo ou limite deste relatório
3.8. Base para a elaboração do relatório
4
3.9. Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos
4
3.10. Reformulações de informações de relatórios anteriores
4
3.11. Mudanças significativas de escopo, limite ou métodos de medição
4
3.12. Tabela que identifica a localização do índice GRI
50-52
3.13. Política e prática atual relativa à verificação externa para o relatório
-Os dados econômicos e financeiros, dos indicadores GRI e do Balanço Social Ibase foram auditados pela
KPMG Risk Advisory Services S.A.
GOVERNANÇA, COMPROMISSOS E ENGAJAMENTO
4.1. Estrutura de governança
11
4.2. Presidência do mais alto órgão de governança
online
http://ri.tiete.com.br – Informações Corporativas – Administração e Conselhos
4.3. Membros independentes ou não executivos do mais alto órgão de governança
11
4.4. Mecanismos para acionistas e empregados façam recomendações
11
4.5. Relação entre remuneração e o desempenho da organização
11, online
Conteúdo complementar online
3
4.6. Processos para evitar conflitos de interesses
11
4.7. Qualificações dos membros do mais alto órgão de governança
11
4.8. Missão e valores, códigos de conduta e princípios internos relevantes
10
4.9. Responsabilidades pela implementação das políticas econômicas, ambientais e
11, 15
sociais
4.10. Auto avaliação do mais alto órgão de governança
11
4.11. Princípio da precaução
-Resposta: A AES Tietê não aplica o princípio da precaução
4.12. Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente
online
www.aesbrasilsustentabilidade.com.br – Sustentabilidade para a AES Brasil – Adesão a
1
compromissos públicos; Conteúdo complementar online
4.13. Participação em associações e organismos nacionais/internacionais
online
www.aesbrasilsustentabilidade.com.br – Sustentabilidade para a AES Brasil – Adesão a compromissos
públicos
4.14. Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização
16, 18
4.15. Base para a identificação e seleção de stakeholders com os quais se engajar
18
4.16. Abordagens para o engajamento dos stakeholders
15, 18, online
Conteúdo complementar online
3
4.17. Principais temas e preocupações levantados por meio do engajamento dos
16, 18
stakeholders
INDICADORES DE DESEMPENHO
Indicador
Página/resposta
EC1. Valor econômico direto gerado e distribuído
29
EC2. Implicações financeiras, riscos e oportunidades com mudanças climáticas
26, 27, 28
EC4. Ajuda financeira significativa recebida do governo
43, 44
EC8. Impacto de investimentos em infraestrutura para benefício público
27, 28, 43, 44
AMBIENTAL
Energia
EN3. Consumo de energia direta discriminados por fonte primária
35
EN4. Consumo de energia indireta discriminados por fonte primária
32, 35
EN7. Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções obtidas
32
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Água
EN8. Total de água retirada por fonte
34
Emissões, Efluentes e Resíduos
EN16. Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa
35
EN18. Iniciativas para reduzir as emissões e reduções obtidas
35
EN22. Peso total de resíduos, por tipo e métodos de disposição
34
EN23. Número e volume total de derramamentos significativos
-Resposta: não foram registrados derramamentos significativos
Produtos e Serviços
EN26. Iniciativas para mitigar os impactos ambientais
33
Geral
EN30. Investimentos em proteção ambiental
34
PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE
Emprego
LA1. Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região
36
LA2. Número total e taxa de rotatividade de empregos, por faixa etária, gênero e região
39
Saúde e Segurança no Trabalho
LA7. Taxa de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos dos funcionários e
20
terceirizados
LA8. Programas de educação, prevenção e controle de risco
20, 21, 37
Treinamento e Educação
LA10. Média de horas por treinamento por ano
online
Conteúdo complementar online
6,
LA11. Gestão de competências e aprendizagem contínua e aposentadoria
online
Conteúdo complementar online
6,
LA12. Percentual de empregados que recebem análises de desempenho
Conteúdo complementar online
7,
LA14. Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por categoria funcional
37
DIREITO HUMANOS
Não discriminação
HR4. Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas
10, online
Conteúdo complementar online
2
SOCIEDADE
Comunidade
SO1. Gestão de impactos das operações nas comunidades
43, 44
RESPONSABILIDADE SOBRE O PRODUTO
PR2. Não conformidades relacionadas aos impactos causados por produtos e serviços
-Resposta: Não foram registrados casos de não conformidade referentes a saúde e segurança do consumidor
Rotulagem de Produtos e Serviços
PR5. Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas
24, 25
INDICADORES SETORIAIS
EU1. Capacidade instalada (MW), por fonte de energia e sistema regulatório
7
EU4. Comprimento de linhas de transmissão e distribuição aéreas e subterrâneas
EU6 Forma de gestão para assegurar a disponibilidade e a confiabilidade do
24, 25
fornecimento de eletricidade em curto e longo prazos
EU8. Atividades e despesas referentes a pesquisa e desenvolvimento visando a
24
confiabilidade do fornecimento e promoção do desenvolvimento sustentável.
EU14. Processos que asseguram a disponibilização de mão de obra qualificada
43, 44
EU16. Políticas e exigências referentes a saúde e segurança de empregados e de
20
trabalhadores terceirizados e subcontratados
EU18. Porcentagem de trabalhadores terceirizados e subcontratados submetidos a
-treinamento relevante de saúde e segurança
Resposta: 100% dos trabalhadores terceirizados e subcontratados são submetidos a treinamentos e
avaliações de segurança.
EU21. Medidas para planejamento de contingência, plano de gestão e programa de
20, 28
treinamento para desastres/emergências, além de planos de recuperação/restauração
EU25. Número de acidentes e óbitos de usuários do serviço envolvendo bens da
20, 22
empresa, entre os quais decisões e acordos judiciais, além de casos judiciais pendentes
relativos a doenças
EU30. Fator de disponibilidade média da usina,
24
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