Relatório da Administração 2014
AES TIETÊ S.A.
Prezados Acionistas,
A administração da AES Tietê S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”), em conformidade com as disposições
legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as demonstrações
contábeis da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes sobre essas
demonstrações, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014.

Perfil
A AES Tietê, uma das geradoras do grupo AES Brasil, é uma companhia de capital aberto com ações
listadas na BM&FBovespa e está autorizada, bem como sua controlada, a operar como concessionária
de uso do bem público, na produção e comercialização de energia elétrica e na condição de produtor
independente de energia.
A Companhia tem suas atividades regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL, vinculada ao Ministério de
Minas e Energia (“MME”). O contrato de concessão foi assinado em 20 de dezembro de 1999, com
duração de 30 anos a partir de 1º de abril de 1999.
A AES Tietê é uma das mais eficientes geradoras de energia elétrica do Brasil, com um parque gerador
composto por 12 hidrelétricas, capacidade instalada de 2.658 MW e garantia física de 1.278 MWm.
As hidrelétricas apresentadas na figura abaixo integram a AES Tietê. O complexo envolve nove usinas
hidrelétricas e três Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH’s), localizadas nos rios Tietê, Grande, Pardo e
Mogi-Guaçu, na região Central e Noroeste do Estado de São Paulo.

Desempenho Operacional
Em 2014, as usinas da AES Tietê geraram 7.443,3 GWh de energia, volume 39% inferior ao volume
gerado em 2013. A variação é consequência das baixas afluências registradas no ano de 2014.
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Desempenho Comercial
A energia faturada em 2014 alcançou 15.075 GWh, uma queda de 4,6% em relação ao ano anterior. A
maior parcela dessa energia é destinada ao atendimento do contrato bilateral com a AES Eletropaulo
(11.108 GWh).
Para 2015 a Companhia tem 100% da sua energia assegurada vendida para a AES Eletropaulo. Esse
contrato é valido até 31 de dezembro de 2015 e é reajustado pelo IGP-M todo mês de julho, sendo o
preço ao final de 2014 de R$ 206,31/MWh.
Em 31 de dezembro de 2014, a AES Tiete totalizou a venda de 83% da sua energia assegurada, para uma
carteira diversificada de clientes, para o ano de 2016. Para 2017, 2018, 2019 e 2020, o percentual da
energia assegurada vendido é de 73%, 46%, 24% e 11%, respectivamente.
O volume de energia gerada que excede aos compromissos contratuais é direcionado primeiramente ao
Mecanismo de Realocação de Energia (“MRE”) e, posteriormente, ao Mercado Spot da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”). Caso a soma da energia gerada pelas usinas hidrelétricas
seja menor que a garantia física do Sistema Interligado Nacional (“SIN”), um novo valor proporcional de
energia disponível é calculado para cada gerador apenas para efeitos do MRE. Em função dessa nova
alocação da garantia física, a eventual exposição das usinas do SIN é liquidada ao valor do Preço de
Liquidação das Diferenças - PLD. O ano de 2014 apresentou condições hidrológicas desfavoráveis em
todo Brasil e a AES Tietê sofreu uma exposição média anual de 9,4% em relação a sua garantia física,
contra uma exposição média anual em 2013 de 0,3%.
Em 2014 houve redução de 31,2% na energia faturada por meio da CCEE, principalmente em função da
hidrologia desfavorável. Na tabela a seguir é demonstrada a energia faturada da AES Tietê:

Variação (%)
Energia Faturada (Consolidado) - GWh
Energia Faturada

2013

2014

2014 x 2013

15.796,8

15.074,8

11.107,7

11.107,7

0,0%

2.757,1

1.898,0

-31,2%

Spot

544,8

1.671,3

206,8%

MRE

2.212,3

226,7

-89,8%

1.932,0

2.069,1

Contrato Bilateral AES Eletropaulo
CCEE

Outros Contratos Bilaterais

-4,6%

7,1%
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Regulatório - Novos limites do PLD
Em novembro de 2014, após Audiência Pública, a Aneel publicou a Resolução Homologatória nº.
1.832/2014, na qual definiu um novo método para determinação dos limites de PLD. O limite mínimo
passou a ser determinado pelo maior valor entre o critério atual (estimativas dos custos da usina Itaipu)
e a RAG - Receita Anual de Geração das usinas em regime de cotas.
Quanto ao PLD máximo, a regra anterior foi mantida, ou seja, corresponde ao custo variável unitário
(“CVU”) da usina térmica mais relevante. No entanto, o conceito da térmica relevante foi alterado de
forma a considerar a usina térmica a gás em operação, contratada por meio de Contrato de
Comercialização de Energia no Ambiente Regulado com maior CVU.
Assim, para 2015, os valores mínimo e máximo do PLD passam a ser R$30,26/MWh e R$388,48/MWh,
respectivamente.

Desempenho Econômico Financeiro
R$ mil - Consolidada
2013
Receita Bruta
Receita Líquida
Custos e Despesas Operacionais*
Resultado Bruto
Ebitda
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Variações Monetárias/cambiais - líquidas
Provisão IR / Impostos diferidos
Lucro Líquido
*excluindo depreciação

2.478.064
2.336.933
(811.451)
1.362.175
1.525.482
(51.425)
36.461
(83.958)
(3.928)
(429.391)
881.359

2014
3.430.957
3.205.007
(2.287.121)
750.371
917.886
(78.612)
43.006
(118.466)
(3.152)
(222.415)
449.344

Var (%)
38,5%
37,1%
181,9%
-44,9%
-39,8%
52,9%
18,0%
41,1%
-19,8%
-48,2%
-49,0%

Receita Bruta / Líquida
Em 2014, houve um incremento de R$ 952,9 milhões na receita operacional bruta, quando comparada
àquela auferida no ano anterior, passando de R$ 2.478,1 milhões em 2013 para R$ 3.431,0 milhões em
2014. Esse resultado é explicado pelos seguintes fatores:
(i) aumento de 206,8% no volume de energia vendida no mercado spot e em seu preço médio (R$
688,89/MWh em 2014 ante R$ 263,06/MWh em 2013), que resultou no aumento de R$ 820,9
milhões na receita auferida nesse mercado, em função da estratégia de sazonalização adotada
pela Companhia e receita gerada em outros submercados devido a posição importadora do
submercado SE/CO;
(ii) elevação de R$ 145,5 milhões na energia faturada por meio do contrato com a AES Eletropaulo,
em função do reajuste no preço do contrato bilateral ocorrido em julho de 2014 que passou de
R$ 194,19/MWh para R$ 206,31/MWh, resultando em um preço médio maior no ano (R$
201,09/MWh em 2014 ante R$ 187,99/MWh em 2013); compensado pela:
(iii) redução de volume de energia faturada no MRE (226,7 GWh em 2014 ante 2.212,3 GWh em
2013), que resultou na redução de R$ 21,5 milhões na receita auferida nesse mercado (R$ 4,4
milhões em 2014 ante R$ 25,9 milhões em 2013), em função da redução da geração das usinas
da Companhia no período, conforme anteriormente citado.
A AES Tietê registrou em 2014 R$ 226,0 milhões em deduções da receita, aumento de 60,1% em relação
ao apurado em 2013 (R$ 141,1 milhões) explicado, principalmente, pelo incremento de 66,3% nas
deduções de PIS e COFINS, em função do aumento de energia faturada no mercado spot e outros
contratos bilaterais, cuja alíquota é de 9,25%, superior à aplicada no contrato com a AES Eletropaulo
de 3,65%.
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A receita líquida totalizou R$ 3.205,0 milhões em 2014, um aumento de 37,1% em relação a 2013 (R$
2.336,9 milhões). Essa elevação ocorreu, principalmente, devido: (i) à elevação no volume de energia
vendida no mercado spot; e (ii) aos reajustes do preço da energia vendida por meio do contrato
bilateral com a AES Eletropaulo, ocorridos em julho de 2013 e 2014, conforme mencionado
anteriormente.
Custos e Despesas Operacionais
Em 2014, os custos e despesas operacionais da Companhia, excluindo depreciação, aumentaram 181,9%
(~R$ 1.475,7 milhões). Esta variação está principalmente relacionada:
(i) maiores custos com energia comprada (R$ 1.946,7 milhões em 2014 ante R$ 443,5 milhões em
2013), em função da estratégia de sazonalização adotada pela Companhia, despesas geradas
em outros submercados, exposição no mercado de curto prazo gerada por conta do
rebaixamento da garantia física ao longo de 2014, indisponibilidade das unidades geradoras em
relação aos padrões estabelecidos pelo ONS e o aumento do portfólio de contratos bilaterais no
mercado livre; parcialmente compensado:
(ii) pela queda de R$ 2,7 milhões nos gastos na conta de pessoal e entidade de previdência privada,
que totalizaram R$ R$ 78,0 milhões, em função de da readequação do quadro funcional da
Companhia e redução de 42% nas despesas com entidade de previdência em função do aumento
na taxa de desconto aplicada no cálculo do valor presente da obrigação pelo benefício definido
para 6,5%, ante 4,0% aplicado no ano anterior;
(iii) redução de R$ 5,7 milhões em gastos com material e serviços de terceiros, que totalizaram R$
91,6 milhões em 2014, reflexo do programa de redução de custos gerenciáveis implementado
pela Companhia ao longo de 2014; e
(iv) redução de 33% (~R$ 20,4 milhões) com as despesas relacionadas a Compensação Financeira
pela Utilização de Recursos Hídricos, reflexo da redução na geração da Companhia.
EBITDA
A AES Tietê registrou Ebitda de R$ 917,9 milhões em 2014, com margem de 28,6%, apresentando uma
redução de 39,8%, em relação ao verificado em 2013 (R$ 1.525,5 milhões). O desempenho está
principalmente relacionado:
(i)

efeito positivo de R$ 146,0 milhões na receita bruta com a AES Eletropaulo em função do
reajuste no preço do contrato bilateral ocorrido em julho de 2014 que passou de R$
194,19/MWh para R$ 206,31/MWh, resultando em um preço médio maior no ano (R$
201,09/MWh em 2014 ante R$ 187,99/MWh em 2013); compensado por:

(ii)

efeito negativo de R$ 703,5 milhões devido ao rebaixamento da garantia física ao longo do
ano de 2014 e da indisponibilidade das unidades geradoras em relação aos padrões
estabelecidos pelo ONS;

(iii)

efeito negativo de R$ 40,3 milhões reflexo da posição compradora no MRE, em função da
redução da geração hidrelétrica da Companhia, durante o ano de 2014;

Conforme IN CVM 527/2012, a divulgação do calculo do EBITDA deve ser acompanhada da
conciliação dos valores constantes das demonstrações contábeis e deve ser obtido da seguinte
forma: resultado líquido do período (R$ 449,3 milhões em 2014 e R$ 881,4 milhões em 2013),
acrescido dos tributos sobre o lucro (R$ 222,4 milhões em 2014 e R$ 429,4 milhões em 2013), das
despesas financeiras liquidas das receitas financeiras (R$ 78,6 milhões em 2014 e R$ 51,4 milhões
em 2013) e das depreciações e amortizações (R$ 167,5 milhões em 2014 e R$ 163,3 milhões em
2013) totalizando conforme acima R$ 917,9 milhões e R$ 1.525,5 milhões em 2014 e 2013
respectivamente.

Resultado Financeiro
Em 2014 o resultado financeiro líquido totalizou uma despesa de R$ 78,6 milhões, 52,9% superior ao
resultado apresentado em 2013 (R$ 51,4 milhões). Contribuiu para esse desempenho:
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(i)

o aumento dos encargos financeiros de R$ 33,1 milhões em 2014 devido ao maior saldo da
dívida (R$ 1.623,0 milhões em 2014 vs. R$ 1.116,7 milhões em 2013) e aumento do CDI
médio no período (10,8% a.a. em 2014 comparado a 8,0% a.a. em 2013), parcialmente
compensado pelo:

(ii)

acréscimo de R$ 6,6 milhões na renda de aplicações financeiras em 2014 frente 2013,
explicada, principalmente, pelo aumento da rentabilidade média das aplicações de 100,2%
em 2013 para 101,1% em 2014;

Lucro Líquido
O lucro líquido auferido pela AES Tietê em 2014 foi de R$ 449,3 milhões 49,0% inferior ao obtido em
2013. O resultado foi influenciado principalmente pelo rebaixamento da garantia física no SIN
parcialmente compensados pelo reajuste no preço da energia vendida à AES Eletropaulo, conforme
anteriormente mencionado.
Remuneração aos acionistas
De acordo com a Lei das Sociedades Anônimas e o Estatuto Social, a Assembleia Geral Ordinária da
Companhia decide sobre a destinação do resultado do exercício. Em havendo lucro disponível para a
distribuição aos acionistas, a Companhia deve distribuir como dividendo obrigatório 25% do resultado
do exercício. Além disso, o Estatuto Social da AES Tietê possibilita que o Conselho de Administração
delibere sobre a distribuição de dividendos intermediários semestralmente, ou em períodos inferiores,
com base em balanço especialmente levantado para esse fim.
As ações preferenciais da AES Tietê têm como vantagem, dentre outras, dividendos 10% maiores do que
os atribuídos às ações ordinárias.
Desde 2006 a AES Tietê tem como prática distribuir a totalidade de seu lucro líquido na forma de
proventos. A Companhia também adota como prática a distribuição trimestral de dividendos, sendo que
tais distribuições são previamente avaliadas e recomendadas pela Diretoria, opinadas pelo Conselho
Fiscal, aprovadas pelo Conselho de Administração sendo ratificadas pela Assembleia Geral Ordinária.
Ao longo de 2014, a Administração da AES Tietê distribuiu R$ 643,8 milhões como dividendos
intermediários, pagos em duas parcelas sendo a primeira de R$ 254,1 milhões em 26 de maio de 2014 e
a segunda de R$ 389,7 milhões em 25 de setembro de 2014.
Em vista do resultado negativo apresentado no segundo semestre de 2014, o lucro líquido da
Companhia em 2014 totalizou R$ 449,3 milhões, inferior aos R$ 643,8 milhões distribuídos como
dividendos intermediários relativos ao primeiro semestre de 2014, devendo a diferença ser destinada
como prejuízos acumulados e absorvida pela reserva legal. A administração da Companhia propõe,
portanto, a absorção de R$41,4 milhões dos prejuízos acumulados pela reserva legal e o saldo restante
que, acrescido do ajuste de avaliação patrimonial no valor de R$ 69,4 milhões e dos dividendos e juros
sobre capital próprio prescritos no valor de R$ 0,7 milhão, perfez um prejuízo acumulado para o ano de
2014 de R$ 82,9 milhões.
As destinações mencionadas, bem como a utilização da reserva legal, serão ratificadas pela Assembleia
Geral Ordinária da Companhia (“AGO”), que ocorrerá até o dia 30 de abril de 2015.

Dividendos 2014 (R$ milhões)
Lucro do Exercício - 31 de dezembro de 2014

449,3

Realização de ajuste de avaliação patrimonial

69,4

Dividendos e JSCP prescritos

0,7

Base para distribuição de dividendos

519,4

Dividendos intermediário já distribuídos

-643,8

Absorção de prejuízo acumulado com reserval legal
Prejuízos acumulados

41,4
-82,9
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Dividend Yield
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Dividend yield – Preço Médio Ponderado do Período / Lucro por Ação

Endividamento
em R$ milhões

Dívidas
1°
2°
3°
2°

Emissão
Emissão
Emissão
Emissão

de
de
de
de

Debêntures
Debêntures
Debêntures
Notas Promissórias

Montante Vencimento
309,0
503,6
308,8
501,0

abr/15
mai/19
mar/20
dez/15

Custo Nominal
CDI + 1,20% aa
CDI + 0,79% aa
108,20% CDI
CDI + 1,20% aa

A dívida bruta da AES Tietê totalizava R$ 1.623,0 milhões em 31 de dezembro de 2014, valor 45,3%
superior à posição da dívida bruta da Companhia em 31 de dezembro de 2013, em função,
principalmente, da 2ª emissão de notas promissórias da Companhia, emitida em 22 de dezembro de
2014, com prazo de vencimento de 1 ano.
Em 2014 as disponibilidades somavam R$ 501,4 milhões, ante R$ 456,7 milhões em 2013. Assim, a
dívida líquida ao final de 2014 era de R$ 1.121,6 milhões, montante 70% superior em relação à posição
final de 2013 (R$ 0,660 milhão), em função, principalmente, da 2ª emissão de notas promissórias.
Os recursos captados por meio da 2ª emissão de notas promissórias foram utilizados para
refinanciamento de dívidas, reforço de capital de giro e investimentos da Companhia.

Investimentos
Os investimentos em 2014 somaram R$ 185,9 milhões, montante 9,7% inferior ao valor investido em
2013 (R$ 205,9 milhões). A decisão da Companhia pela realização destes 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 2014:


R$ 159,8 milhões – manutenção e modernização; e



R$ 5,8 milhões – projetos de TI.
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Em 2014, a AES Tietê investiu R$ 185,9 milhões, montante 10% inferior ao valor investido em 2013 (R$
205,9 milhões) e em linha com o valor projetado para o ano de 2014, que era de R$ 185,5 milhões,
destinados principalmente à modernização e manutenção preventiva das usinas de Água Vermelha,
Barra Bonita e Bariri para manutenção das suas condições operacionais e assegurar a disponibilidade de
geração de energia.

Programa de Pesquisa e Desenvolvimento
Em 2014, a AES Tietê investiu R$ 9,3 milhões em inovação, pesquisa e desenvolvimento com foco na
melhoria de processos técnicos e operacionais, na segurança de colaboradores e terceirizados, em
produtividade e eficiência da performance para criar valor, além da promoção de iniciativas
sustentáveis para as comunidades e para o meio ambiente.
Destaca-se o investimento de R$ 1,8 milhão, equivalente a 19,3% do total, no desenvolvimento de
tecnologias para a geração de energia sustentável, um dos compromissos da Companhia em sua
Plataforma de Sustentabilidade.

Segurança
Segurança é o valor número 1 do Grupo AES Brasil. Os programas de segurança da companhia são
baseados nas diretrizes globais da The AES Corporation (AES Corp) e no Sistema de Gestão de Segurança
e Saúde Ocupacional (SGSSO), cujos requisitos estão de acordo com as especificações da OHSAS
18.001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series), uma norma internacional com foco na
saúde e na segurança do trabalho, voltada para a preservação da integridade física e da saúde dos
colaboradores e prestadores de serviço, por meio de práticas de mitigação ou eliminação de riscos em
atividades e instalações.
Em 2012 a companhia recebeu a certificação OHSAS 18.001, que prevê uma série de medidas
preventivas contra a ocorrência de incidentes relacionados ao trabalho. Em 2014 foi realizada a
auditoria de manutenção (de forma integrada com o Sistema de Gestão de Meio Ambiente) pela
certificadora ABS Quality Evaluations, cujo resultado foi o de “zero não conformidade”.
Em 2014 a AES Tietê investiu R$ 1,2 milhão 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
2010, não são registradas fatalidades com colaboradores próprios e contratados.
A companhia conquistou a Medalha Eloy Chaves em 2014, pela Associação Brasileira de Companhias de
Energia Elétrica (ABCE), em 1º lugar em sua categoria, um importante reconhecimento de práticas de
gestão de segurança na América Latina.
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A Companhia também mantém comitês formais de segurança, todos com representação dos interesses
de 100% dos colaboradores. Mais informações sobre o tema podem ser conhecidas no Relatório de
Sustentabilidade da AES Tietê.
Segurança com a população
Durante as férias escolares, aumenta o número de visitantes no entorno dos reservatórios das usinas em
busca de lazer, principalmente para nadar e pescar. Por essas atividades apresentarem riscos de
segurança, nesses períodos a AES Tietê realiza uma intensa campanha de segurança, com a veiculação
de mensagens de alerta em mídias locais, assim como ações focadas em informar e conscientizar a
população, como a distribuição de folhetos educativos. As usinas também ficam de portas abertas para
receber estudantes das escolas locais para visitas, durante as quais são informados sobre como realizar
atividades de lazer sem comprometer a segurança. Em 2014, 35.378 pessoas participaram de visitas às
usinas, eventos e ações desenvolvidas. Desde fevereiro de 2009 não ocorreram acidentes com a
população nas áreas administradas pela Companhia.

Excelência na Gestão
Desde que o Grupo AES Brasil lançou o Planejamento Estratégico Sustentável 2012-2016, ocorreram
mudanças em seu contexto de atuação. As alterações no ambiente econômico, político e setorial
evidenciaram a necessidade de revalidar o Planejamento Estratégico Sustentável para os anos de 2015
a 2019.
Simplificação e foco foram os grandes direcionadores da nova estratégia, formada por objetivos de
longo prazo, direcionadores estratégicos e compromissos do negócio. Uma estratégia que tem como
base os seus principais Ativos Intangíveis e os Valores do Grupo.
Direcionadores estratégicos:
Satisfação do cliente

Compromissos de negócio:
Garantir excelência dos serviços prestados com ética
e respeito ao cliente

Desenvolvimento de negócios

Crescer com soluções sustentáveis de energia

Eficiência no uso de recursos e
disciplina na execução

Maximizar valor antecipando e reduzindo riscos e
impactos econômicos, sociais e ambientais

Engajamento dos públicos de
relacionamento

Promover avanços no setor, educar a população para
o consumo consciente e desenvolver colaboradores,
parceiros e comunidades

Com o amadurecimento e avanços conquistados em termos de pensamento integrado e entendimento
da relação entre sustentabilidade e negócios e em função dos desafios trazidos pelas mudanças de
cenários climático e regulatório, a alta gestão da AES Brasil decidiu dar um passo muito importante. De
forma a tornar mais tangível a integração dos temas sociais, ambientais e de governança, os principais
aspectos da Plataforma de Sustentabilidade foram incorporados ao Planejamento Estratégico
Sustentável 2015-2019.
O novo planejamento surge, portanto, para oferecer a todos os públicos de relacionamento da
companhia uma estratégia unificada e consistente para que a AES Brasil avance em direção à sua nova
visão a partir de 2015 e para que possa gerar valor compartilhado a todos. O acompanhamento de
indicadores estratégicos é realizado periodicamente em fóruns de performance e reuniões com
gestores e lideranças, em que são tomadas decisões visando ao cumprimento de metas estabelecidas.
A empresa se baseia no Modelo de Excelência da Gestão (MEG), da Fundação Nacional da Qualidade
(FNQ) como um dos pilares da estratégia, ligado ao direcionador Eficiência no uso de recursos e
disciplina na execução. A partir do MEG, diversos processos da Companhia são revisados anualmente
para avaliar o grau de maturidade da gestão da companhia e definir ações para a melhoria dos
processos.
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Como base para este diagnóstico, é feita uma avaliação dentro do ciclo do Prêmio Nacional da
Qualidade (PNQ), uma iniciativa da FNQ que reconhece as empresas de classe mundial, consideradas
como detentoras das melhores práticas de gestão.
Este relatório apresenta alguns dos principais resultados da AES Tietê nos temas de sustentabilidade da
Plataforma de Sustentabilidade, no último ano de seu acompanhamento.

Gestão Ambiental
A AES Tietê conta com o Sistema de Gestão Ambiental (SGA), 100% certificado na norma ISO
14001:2004 desde 2011 para as 10 usinas, que tem como principal foco de ação prevenção, correção,
mitigação e controle de impactos ambientais. A AES Tiete foi re-certificada pela norma ISO 14001:2004
com ZERO não conformidade no ano 2014.
O SGA oferece uma sistemática de melhoria contínua por meio do desenvolvimento de objetivos, metas
e programas de gestão, padronizando, assim, os processos e as atividades da empresa, especialmente
as que oferecem maiores riscos ao meio ambiente.
O sistema também trata de temas que envolvem gestão de fornecedores, levando em consideração
questões relacionadas ao atendimento da legislação ambiental e das políticas da companhia, além de
prevenção de impactos e acidentes.
Os investimentos em proteção ambiental na AES Tietê totalizaram R$ 14,7 milhões em 2014.

Gestão Social
Com o objetivo de promover a melhoria contínua da atuação social e de garantir o máximo alinhamento
com a estratégia de negócios e com a Política de Sustentabilidade, a relação e os compromissos da AES
Brasil com as comunidades são pautados pelo Sistema de Gestão de Responsabilidade Social Corporativa
(SGRSC), que atendem às normas e aos padrões externos aplicáveis aos negócios do Grupo AES no
Brasil, como ISO 26.000 e AA 1.000.
As iniciativas voltadas para as comunidades estão agrupadas em quatro pilares da Política de
Investimento Social Privado (alinhadas ao modelo de criação de valor da empresa fundamentado no
Planejamento Estratégico Sustentável da Companhia: (i) Educação, Cultura, Esporte e Saúde; (ii)
Capacitação Profissional Inclusiva; (iii) Acesso à Energia e Eficiência Energética; (iv) Influência Social.
O sistema de avaliação é composto por indicadores de gestão das atividades, de medição de impacto
sobre o público atingido e de investimento por projeto, além da realização de pesquisas de opinião
junto aos beneficiados para colher os feedbacks de satisfação e de atendimento às expectativas de
cada público. Essa metodologia foi ampliada para alguns dos projetos sociais do programa Consumo
Mais Inteligente.
Em 2014, foram investidos e destinados R$ 10,8 milhões, dos quais R$ 1,9 milhões com recursos
próprios e R$ 8,9 milhões com recursos incentivados. Mais informações sobre o tema podem ser
conhecidas no Relatório de Sustentabilidade da AES Tietê.

Reconhecimentos




Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa 2014/2015: inclusão na carteira
pelo 8º ano consecutivo;
Medalha Eloy Chaves 2014: melhor empresa em saúde e segurança do trabalho na categoria
Geradoras, pela ABCE;
Prêmio Mérito Ambiental da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) Menção honrosa pelo projeto de créditos de carbono provenientes de áreas restauradas no
entorno dos reservatórios.

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


Guia Exame de Sustentabilidade: melhor empresa do setor energético e destaque em Relação
com Clientes;
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Prêmio ECO 2014, categoria ELIS (Estratégia, Liderança e Inovação para a Sustentabilidade) –
Amcham Brasil;
Prêmio IBEF de Sustentabilidade na categoria Governança Corporativa - Instituto Brasileiro
de Executivos de Finanças (IBEF);
Prêmio Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas – Negócios da Comunicação;
17ª posição entre as empresas mais inovadoras do Brasil e segundo lugar na categoria
Estratégia Empresarial e Inovação - Revista INFO Exame;
Prêmio TOP de Sustentabilidade – ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do
Brasil).

Governança Corporativa
A governança corporativa é o sistema pelo qual uma Companhia é controlada e monitorada e envolve as
práticas e os relacionamentos entre acionistas, conselho de administração, conselho fiscal e diretoria.
A adoção de boas práticas de governança é essencial para a gestão estratégica e eficiente do negócio.
Com foco na criação de valor para seus acionistas, a Companhia continuamente trabalha para
aprimorar suas práticas.
No âmbito interno, a AES Tietê é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria.
O Conselho de Administração é responsável pelo planejamento e pelas questões estratégicas da
empresa. Atualmente, o Conselho de Administração é composto por dezenove membros, sendo dez
membros efetivos e nove membros suplentes. Dentre os seus membros, sete foram indicados pelo
acionista controlador, um foi indicado pela BNDES Participações S.A. – BNDESPAR ("BNDESPAR"), um foi
indicado pelos empregados, e um é membro independente. O mandato dos atuais membros do Conselho
de Administração se encerrará na data da realização da Assembleia Geral que examinará as contas da
administração da Companhia referentes ao exercício social que findará em 31 de dezembro de 2016.
A Diretoria é composta por 8 membros, incluindo o Diretor Presidente. Os membros da Diretoria
Executiva desempenham suas funções de acordo com o objeto social da Companhia, conduzindo os
negócios e operações com estrita observância das disposições do Estatuto Social, das decisões das
Assembleias Gerais de Acionistas e do Conselho de Administração.
Atualmente, a Companhia possui um Conselho Fiscal, que tem como principal função fiscalizar os atos
dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. Além disto, o
Conselho Fiscal também é responsável por analisar trimestralmente o balancete e as demonstrações
contábeis elaboradas pela Companhia, opinar sobre o relatório anual da administração e as propostas
dos órgãos da administração a serem submetidos em assembleia geral. O Conselho Fiscal da Companhia
é atualmente composto por quatro membros efetivos e respectivos suplentes, dos quais: três foram
indicados pela BNDESPAR e um pelos acionistas minoritários preferencialistas.
Além de ter sua gestão administrativa fiscalizada pelo Conselho Fiscal, para atendimento à Lei
Sarbanes-Oxley, a AES Tietê avalia anualmente seu ambiente de controles internos com o objetivo de
garantir acuracidade e transparência em suas demonstrações financeiras.

Estrutura Societária
Em 31 de dezembro de 2014, o capital social da AES Tietê era de R$ 207,2 milhões, representado por
197.461.211 ações ordinárias (51,8% do total) e 183.792.282 ações preferenciais (48,2% do total), com
um free float total de 150.665.251 ações (39,5% do total). Ao final do exercício, a Companhia contava
com aproximadamente 23 mil acionistas.
Acionista
Cia Brasiliana de Energia
Centrais Elétricas Bras. S.A - Eletrobrás
Outros (Free Float)
Total

ON

%

PN

%

Total

%

140.882.909

71,3%

59.447.111

32,3%

200.330.020

150.534

0,1%

30.107.688

16,4%

30.258.222

7,9%

56.427.768

28,6%

94.237.483

51,3%

150.665.251

39,5%

197.461.211

100,0%

183.792.282

100,0%

381.253.493

52,5%

100,0%

Em 31/12/2014
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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 ADRs Nível I negociadas no mercado
de balcão norte-americano sob os códigos AESAY (ordinárias) e AESYY (preferenciais).
Ao longo de 2014 foram realizados 858.553 negócios, sendo 604.157 envolvendo ações preferenciais
(17,2% acima do total das ações preferenciais negociadas em 2013), e 254.396 negociações com ações
ordinárias da Companhia (32,9% acima do total registrado em 2013). Em 31 de dezembro de 2014, o
valor de mercado da AES Tietê era de R$ 6,5 bilhões.

130

AES Tietê x Ibovespa x IEE1 x TSR2

110

Base 100

90

140
130

70

120

3,5%
1,8%
-2,9%
-5,1%
-13,8%

110

50
100

30

90
80

10
Jul-12

100

-19%

70
60
dez-13

Oct-12
fev-14

Jan-13

mar-14 abr-14

mai-14

jul-14

Apr-13
ago-14

set-14

out-14

Jul-13
dez-14

80
out-14

nov-14
IEE

IEE

IEE

Ibovespa
Ibovespa

GETI4
GETI4

TSR

TSR

GETI3

GETI3

1 – Índice de Energia Elétrica
2 – Total Shareholder Return – Retorno total ao acionista
(Considera a variação das cotações e os dividendos declarados no período)

Auditoria Independente
Ao longo do exercício de 2014, a AES Tietê utilizou os serviços de auditoria independente da KPMG
Auditores Independentes ("KPMG") para a realização de outros trabalhos de auditoria, em adição à
auditoria das demonstrações contábeis e revisão especial das Informações Trimestrais (ITRs) relativas
a 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro daquele mesmo exercício (conjuntamente denominados
serviços de auditoria externa). Os detalhes dos contratos encontram-se abaixo:
(i)

Natureza do serviço: Auditoria de procedimentos previamente acordados do Relatório de
Controle Patrimonial (RCP) de acordo com a NBC-TSC-4400 - Trabalhos de Procedimentos
Previamente Acordados sobre Informações Contábeis e procedimentos estabelecidos pela
ANEEL. Data da contratação: 02 de junho de 2014

(ii)

Natureza do serviço: asseguração limitada (verificação independente) sobre as informações do
Relatório de Sustentabilidade da Companhia, referentes ao ano calendário de 2014, segundo
as diretrizes para elaboração de relatórios de sustentabilidade da Global Reporting Initiative
(“GRI”). Data da contratação: 16 de julho de 2014

(iii)

Natureza do serviço: Verificação independente sobre as informações financeiras do Formulário
de Referência da Companhia, referente ao ano calendário de 2013, segundo as diretrizes
estabelecidas pela CVM. Data da contratação: 10 de abril de 2014.

O valor total dos serviços descritos acima soma R$ 64.981,00 (sessenta e quatro mil, novecentos e
oitenta e um reais) e equivale a 77,13% do total dos honorários relativos aos serviços de auditoria
externa. Todos os serviços descritos acima possuem prazo de contratação inferior a um ano.
A Administração da Companhia, assim como seus auditores independentes, entendem que os serviços
mencionados acima são caracterizados como serviços relacionados à auditoria e, por consequência,
não afetam a independência e objetividade da KPMG, necessárias ao desempenho dos serviços de
auditoria de acordo com as regras vigentes no Brasil.
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Ibovespa

GE

Ao contratar outros serviços de seus auditores externos, a política de atuação da Companhia se
fundamenta nos princípios que preservam a independência do auditor e consistem em: (a) o auditor
não deve auditar seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais na Companhia
e (c) o auditor não deve promover os interesses da Companhia.
Barueri, 25 de fevereiro de 2015.
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Balanço Social
Balanço Social Anual / 2014
Em presa: AES Tietê S.A.
1 - Base de Cálculo
2014 Valor (Mil reais)
2013 Valor (Mil reais)
Receita líquida (RL)
3.205.007
2.336.933
Resultado operacional (RO)
750.371
1.362.175
Folha de pagamento bruta (FPB)
75.351
76.084
2 - Indicadores Sociais Internos
Valor ( m il) % sobre FPB % sobre RL
Valor ( m il) % sobre FPB % sobre RL
Alimentação
3.572
4,74%
0,11%
3.623
4,76%
0,16%
Encargos sociais compulsórios
15.596
20,70%
0,49%
14.800
19,45%
0,63%
Previdência privada
2.651
3,52%
0,08%
4.603
6,05%
0,20%
Saúde
3.534
4,69%
0,11%
4.926
6,47%
0,21%
Segurança e saúde no trabalho
1.169
1,55%
0,04%
2.624
3,45%
0,11%
Educação
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
Cultura
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
Capacitação e desenvolvimento profissional
804
1,07%
0,03%
887
1,17%
0,04%
Creches ou auxílio-creche
56
0,07%
0,00%
56
0,07%
0,00%
Participação nos lucros ou resultados
8.136
10,80%
0,25%
7.366
9,68%
0,32%
Outros
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
Total - Indicadores sociais internos
35.518
47,14%
1,11%
38.885
51,11%
1,66%
3 - Indicadores Sociais Externos
Valor ( m il)
% sobre RO % sobre RL
Valor ( m il)
% sobre RO % sobre RL
Educação
1.373
0,18%
0,04%
2.116
0,16%
0,09%
Cultura
6.359
0,85%
0,20%
9.150
0,67%
0,39%
Saúde e saneamento
1.795
0,24%
0,06%
0
0,00%
0,00%
Esporte
1.190
0,16%
0,04%
1.868
0,14%
0,08%
Combate à fome e segurança alimentar
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
Outros
82
0,01%
0,00%
0
0,00%
0,00%
Total das contribuições para a sociedade
10.800
1,44%
0,34%
13.134
0,96%
0,56%
Tributos (excluídos encargos sociais)
224.388
29,90%
7,00%
431.969
31,71%
18,48%
Total - Indicadores sociais externos
235.188
31,34%
7,34%
445.103
32,68%
19,05%
4 - Indicadores Am bientais
Valor ( m il)
% sobre RO % sobre RL
Valor ( m il)
% sobre RO % sobre RL
Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa
12.412
1,65%
0,39%
10.715
0,79%
0,46%
Investimentos em programas e/ou projetos externos
2.321
0,31%
0,07%
1.986
0,15%
0,08%
Total dos investim entos em m eio am biente
14.733
1,96%
0,46%
12.701
0,93%
0,54%
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos,
( ) não po ssui metas ( ) cumpre de 51a 75%
( ) não po ssui metas ( ) cumpre de 51a 75%
o consumo em geral na produção/ operação e aumentar a eficácia na ( ) cumpre de 0 a 50% (X) cumpre de 76 a 100%
( ) cumpre de 0 a 50% (X) cumpre de 76 a 100%
utilização de recursos naturais, a empresa
5 - Indicadores do Corpo Funcional
2014
2013
Nº de empregados(as) ao final do período
343
337
Nº de admissões durante o período
27
28
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
974
1.082
Nº de estagiários(as)
5
5
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
103
96
Nº de mulheres que trabalham na empresa
59
53
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
17%
14,00%
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
26
23
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
4%
4%
Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais
9
10
6 - Inform ações relevantes quanto ao exercício da cidadania
2014 Valor (Mil reais)
2013 Valor (Mil reais)
em presarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
23,21
20,69
Número total de acidentes de trabalho
0
0
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram
( ) direção
( X ) direção e
( ) to do s(as)
( ) direção
( X ) direção e
( ) to do s(as)
gerências
empregado
s(as)
gerências
empregado s(as)
definidos por:
Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho
( X ) direção e
( ) to do s(as)
( ) to do s(as) +
( X ) direção e
( ) to do s(as)
( ) to do s(as) +
gerências
empregado s(as)
Cipa
gerências
empregado s(as)
Cipa
foram definidos por:
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à
( ) não se
( ) segue as
( X ) incentiva e
( ) não se
( ) seguirá as
( X ) incentiva e
envo lve
no rmas da OIT
segue a OIT
envo lverá
no rmas da OIT
segue a OIT
representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:
( ) direção

A previdência privada contempla:
( ) direção

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

( ) não são
co nsiderado s

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

( ) não se
envo lve

( ) apó ia

na empresa 0

no P ro co n 0

na empresa 0 %

no P ro co n 0 %

( X ) o rganiza e
incentiva
na Justiça

0

na Justiça 0 %

( ) direção

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

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

( ) não se
envo lverá

( ) apo iará

( X ) o rganiza e
incentiva

na empresa 0

no P ro co n 0

na empresa 0 %

no P ro co n 0 %

( ) direção
( ) não serão
co nsiderado s

Em 2014: 1.020.127

Em 2013: 1.636.903 (*)

37,5% go verno
44,1% acio nistas

36,5% go verno
53,8% acio nistas

6,4% co labo rado res(as)
12,0 % terceiro s

na Justiça

0

na Justiça 0 %

4,3% co labo rado res(as)
5,4 % terceiro s

(*) alteração no valor devido a algumas reclassificações realizadas no ano corrente
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