Relatório da Administração 2013
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 2013.

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 MW
médios.
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, nas regiões Central e Noroeste do Estado de São Paulo.

Desempenho Operacional
Em 2013, as usinas da AES Tietê geraram 12.196,3 GWh de energia, volume 15% inferior ao volume
gerado em 2012. A variação é consequência das baixas afluências registradas no ano de 2013.
O programa de manutenção preventiva, assim como os investimentos realizados pela Companhia,
possibilita um alto índice de disponibilidade de geração de energia. Em 2013, esse índice foi de 89%,
superior ao padrão estabelecido anualmente pela ANEEL e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico
(“ONS"), que é de 85,0%.
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Desempenho Comercial
A energia faturada em 2013 alcançou 15.797 GWh, uma redução de 5,6% em relação ao ano anterior. A
maior parcela dessa energia é destinada ao atendimento do contrato bilateral com a AES Eletropaulo
(11.108 GWh). 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 2013 de R$ 194,19/MWh.
A Companhia definiu em 2011 sua estratégia para a comercialização de energia após o término do
contrato com a AES Eletropaulo. O objetivo é formar uma base de clientes no mercado livre e ao
mesmo tempo buscar margens na comercialização, de tal forma que o contrato com a AES Eletropaulo
seja totalmente substituído por uma diversificada carteira de clientes.
Como resultado dessa estratégia, em 2013 foram vendidos 475 MWm de energia própria para 2016 em
diante, totalizando 478 MWm no portfólio da Companhia, ou 38% da energia disponível ao término do
contrato com a AES Eletropaulo.
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 2013 apresentou condições hidrológicas desfavoráveis em
todo Brasil e a AES Tietê sofreu uma exposição média anual de 7% em relação a sua garantia física,
sendo que em janeiro, foi registrado o maior impacto (-26%).
Em 2013 houve redução de 44,6% 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:

Energia Faturada (Consolidado) - GWh
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REGULATÓRIO
Resolução CNPE 03
Em 14 de janeiro de 2013, a Medida Provisória (“MP 579”) (por meio da qual o governo anunciou o
programa de redução do custo de energia em 2012), foi convertida na Lei n°. 12.783. Para assegurar a
redução de custo anunciada, outras medidas foram tomadas em 2013, tais como a publicação da
Resolução n°. 03 pelo Conselho Nacional de Política Energética (“Resolução CNPE 03”) que determinou
o novo modelo de formação do PLD.
A partir de setembro de 2013 o 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 com a implementação deste 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”).
A Resolução CNPE 03 ainda previu que, durante a fase de transição (abril a agosto de 2013), o custo do
acionamento das usinas térmicas fora da ordem de mérito fosse rateado entre todos os agentes de
mercado, inclusive geradores e comercializadores por meio do ESS.
A Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica (“APINE”) obteve, por meio
de liminar, a suspensão do rateio do ESS durante a referida fase de transição. A liminar está vigente
desde 27 de maio de 2013 e assim permanecerá até que seja tomada a decisão final na ação ordinária,
que discute a aplicação da cobrança do ESS pela Resolução CNPE 03. Com base na liminar e em parecer
jurídico obtido pela APINE, a AES Tietê não provisiona o custo do ESS por motivo de segurança
energética, relativo à fase de transição.

Desempenho Econômico Financeiro
R$ mil - Consolidada
2012
Receita Bruta
Receita Líquida
Custos e Despesas Operacionais*
Resultado Bruto
Ebitda
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Provisão IR / Impostos diferidos
Lucro Líquido
*excluindo depreciação

2.228.816
2.112.435
(569.991)
1.379.800
1.542.444
(42.302)
34.075
(75.885)
(462.405)
901.263

2013
2.478.064
2.336.933
(811.451)
1.362.175
1.525.482
(51.425)
36.170
(81.397)
(461.693)
881.359

Var (%)
11,2%
10,6%
42,4%
-1,3%
-1,1%
21,6%
6,1%
7,3%
-0,2%
-2,2%

Receita Bruta / Liquida
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. Este aumento é reflexo
do reajuste ocorrido em julho de 2013, que passou de R$ 182,66/MWh para R$ 194,19/MWh; e

(iii) elevado preço spot verificado no período, a despeito do menor volume de energia faturada
neste mercado (1.141 GWh em 2012 ante 545 GWh em 2013), favorecendo a receita em R$ 23,5
milhões.
A AES Tietê registrou em 2013 R$ 141,1 milhões em deduções da receita, 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, isto porque as alíquotas de PIS e COFINS que
incidem sobre estes contratos são mais altas que as alíquotas aplicada ao contrato com a AES
Eletropaulo.
A receita líquida totalizou R$ 2.336,9 milhões em 2013, um aumento de 10,6% em relação a 2012 (R$
2.112,4 milhões). Essa elevação ocorreu, principalmente, devido: (i) à elevação no volume de energia
vendida por meio de outros contratos bilaterais; e (ii) aos reajustes do preço da energia vendida por
meio do contrato bilateral com a AES Eletropaulo, ocorridos em julho de 2012 e 2013, conforme
mencionado anteriormente.
Custos e Despesas Operacionais
Em 2013, os custos e despesas operacionais da Companhia, excluindo depreciação, aumentaram 42,4%
(~R$ 241,5 milhões). Esta 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,
dado estratégia de comercialização da Companhia;
(iii) à decisão da Companhia em 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 a Compensação Financeira pela Utilização de Recursos
Hídricos (“CFURH”), devido a redução na geração da Companhia, conforme exposto acima.
EBITDA
A AES Tietê registrou Ebitda de R$ 1.525,5 milhões em 2013, com margem de 65,3%, apresentando uma
redução de 1,1%, em relação ao verificado em 2012 (R$ 1.542,4 milhões). O desempenho está
principalmente relacionado:
(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 SIN,
a indisponibilidade das unidades geradoras da Companhia, no valor bruto de R$ 125,9
milhões.

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 liquido do período (R$ 881,4 milhões em 2013 e R$ 901,3 milhões em 2012),
acrescido dos tributos sobre o lucro (R$ 429,4 milhões em 2013 e R$ 436,2 milhões em 2012), das
despesas financeiras liquidas das receitas financeiras (R$ 51,4 milhões em 2013 e R$ 42,2 milhões
em 2012) e das depreciações e amortizações (R$ 163,3 milhões em 2013 e R$ 162,6 milhões em
2012) totalizando conforme acima R$ 1.525,5 e R$ 1.542,4 em 2013 e 2012 respectivamente.
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 vs. R$ 920,1 milhões em 2012); parcialmente compensados
pelo:

(ii)

acréscimo de R$ 2,1 milhões nas receitas financeiras em 2013 frente 2012, explicada,
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 apenas 2,2% inferior ao obtido
em 2012. O resultado foi influenciado principalmente pelo reajuste no preço da energia vendida à AES
Eletropaulo, redução nos custos operacionais relacionados aos encargos de conexão e transmissão e
redução de despesas com CFURH, compensado pelo efeito no custo com compra de energia devido ao
rebaixamento da garantia física no SIN 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 liquido de R$ 881,4 milhões somados aos R$ 70,7
milhões referentes ao reajuste de avaliação patrimonial, R$ 0,7 milhões referente aos dividendos e
JSCP prescritos, que será submetida à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral prevista para
ocorrer em 04 de abril de 2014, quando ocorrerá: (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) ratificação dos dividendos
intermediários, referentes aos três primeiros trimestres de 2013, deliberados pelo Conselho de
Administração, no montante de R$ 704,3 milhões; (iii) 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.
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Endividamento
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Montante
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614,5
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CDI + 1,20% a.a.

501,9
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A dívida bruta da AES Tietê totalizava R$ 1.116,7 milhões em 31 de dezembro de 2013, valor 21%
superior à posição da dívida bruta da Companhia em 31 de dezembro de 2012 (R$ 920,1 milhões), em
função, principalmente, da 2ª 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 em relação à posição final de 2012, em função,
principalmente, da 2ª 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 pré-pagamento 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.

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 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 2013:
•

R$ 198,4 milhões – manutenção e modernização; e

•

R$ 7,6 milhões – projetos de TI.
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A variação positiva entre a projeção de investimentos para o ano de 2013, atualizada no terceiro
trimestre de 2013 para R$201,7 milhões, e o realizado de R$ 205,9 milhões está principalmente
relacionada à variação do grupo juros capitalizados (R$12,8 milhões no terceiro trimestre de 2013
versus R$17,7 milhões no quarto trimestre de 2013), que representam a agregação no custo do ativo
imobilizado em curso, dos juros incorridos sobre o capital de terceiro. A variação nesse grupo de juros
capitalizados está associada ao aumento na base de ativos imobilizados em curso, dado o processo de
modernização e manutenção preventiva das usinas.
Programa de Pesquisa e Desenvolvimento
Em 2013, a AES Tietê investiu R$ 10,4 milhões em inovação, pesquisa e desenvolvimento com foco na
melhoria de processos técnicos e operacionais, na segurança de colaboradores e terceirizados, além da
promoção de iniciativas sustentáveis para as comunidades.
Destaca-se o investimento de R$ 1,8 milhão, equivalente a 18,2% do total, no desenvolvimento de
tecnologias para a geração de energia sustentável, um dos compromissos da Companhia em sua
Plataforma de Sustentabilidade.

Segurança
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).
Os requisitos do SGSSO estão de acordo com as especificações da OHSAS 18001 (Occupational Health
Safety Assessment Series), norma internacional com foco na saúde e segurança do trabalho, voltada à
preservação da integridade física e saúde dos colaboradores e parceiros, por meio de práticas de
mitigação de riscos em atividades e instalações. Como resultado da aderência ao Sistema de Gestão da
Segurança, a Companhia recebeu, em 2011, a Certificação integrada e multisite na norma OHSAS
18001:2007.
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
2010, 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.
A AES Tietê também recebeu o Prêmio Golden Hat Award 2013 da AES Corp. Esse prêmio mundial
reconhece e celebra as sociedades controladas pela AES Corp que exemplificam o valor segurança,
colocando-o em primeiro lugar.

Segurança com a população
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, da população e das comunidades do
entorno das usinas da Companhia.
Anualmente, a AES Tietê promove campanhas de informação e conscientização da população em
relação aos riscos envolvendo o uso dos reservatórios. São veiculadas campanhas publicitárias em
jornais regionais e spots em rádios que alertam, por exemplo, sobre o perigo de nadar nas represas.
Além disso, a Companhia desenvolve atividade de visitação às usinas por escolas locais para apresentar
aos estudantes a estrutura de funcionamento e, principalmente, como eles podem realizar suas
atividades de lazer sem comprometer a segurança. Em 2013, esse Programa de Educação Ambiental
atingiu cerca de 13.900 pessoas, entre elas, alunos de escolas da região do entorno das usinas da
Companhia.

Excelência na Gestão
A gestão das empresas do Grupo AES Brasil é orientada pelo Planejamento Estratégico Sustentável –
conjunto de diretrizes que alinha as práticas de gestão da companhia aos compromissos apresentados
em sua Plataforma de Sustentabilidade - e segue o Modelo de Excelência da Gestão (MEG), da Fundação
Nacional da Qualidade (FNQ), constituído de 11 fundamentos de excelência 1 que devem ser seguidos
pela organização. Tais fundamentos são convertidos em critérios de excelência que, entre outras
coisas, permitem aferir o grau de maturidade da gestão da empresa. Essa mensuração é feita por meio
de uma avaliação independente e dentro do ciclo do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ), uma
iniciativa da FNQ que reconhece as empresas de classe mundial, consideradas como detentoras das
melhores práticas de gestão.
Em 2013, a Companhia foi vencedora do Prêmio Iberoamericano de Qualidade.
Como
parte
integrante
do
Modelo
de
Excelência
da
Gestão
das
empresas
AES Brasil, o planejamento estratégico é revisado anualmente. Essa revisão conta com o envolvimento
e a participação das lideranças e contempla todas as áreas da companhia. O processo é desenvolvido
durante o primeiro semestre de cada ano, como uma forma de direcionar e fortalecer a cultura de
performance organizacional e a posição competitiva, no curto e no longo prazos de acordo com o Ciclo
de Planejamento Estratégico.
Os desdobramentos dessa estratégia foram convertidos em 38 compromissos para o período de 2012 a
2016 nos temas de segurança, geração de energia sustentável, eficiência no uso de recursos, inovação
e excelência para satisfação do cliente e desenvolvimento e valorização de colaboradores,
fornecedores e comunidades. Tais compromissos são monitorados trimestralmente pelo Comitê de
Sustentabilidade e são reportados semestralmente ao Conselho de Administração.

Gestão Ambiental
A AES Tietê conta com o Sistema de Gestão Ambiental (SGA), 100% certificado na norma ISO
14001:2004 desde 2011, que tem como principal foco de ação prevenção, correção, mitigação e
controle de impactos ambientais. O SGA oferece uma sistemática de melhoria contínua por meio do
desenvolvimento de objetivos, metas e programas de gestão, padronizando, assim, os processos e as
atividades da empresa, especialmente as que oferecem maiores riscos ao meio ambiente.
O sistema também trata de temas que envolvem gestão de fornecedores, levando em consideração
questões relacionadas ao atendimento da legislação ambiental e das políticas da companhia, além de
prevenção de impactos e acidentes. Outro ponto de atenção do SGA são os impactos que as atividades
da AES Tietê causam nas comunidades do entorno.
1

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

Os investimentos em proteção ambiental na AES Tietê totalizaram R$ 12,7 milhões em 2013.

Gestão Social
A relação e os compromissos da AES Tietê com as comunidades são pautados pelo Sistema de Gestão de
Responsabilidade Social Corporativa (“SGRSC”), que tem o objetivo de promover a melhoria contínua
da atuação social e garantir o máximo alinhamento com a estratégia da empresa, que está estabelecida
na Política de Sustentabilidade e com normas e padrões externos aplicáveis aos negócios do Grupo AES
no Brasil, como ISO 26000 e AA 1000.
Em 2013 a AES Tietê deu um importante passo para 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.
Em 2013 o investimento social privado da Companhia totalizou R$ 13,3 milhões, dos quais R$ 2,0
milhões em recursos próprios e R$ 11,3 milhão em recursos incentivados, beneficiando 198 mil pessoas.

Reconhecimentos
•

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) – BM&FBovespa: por mais um ano (carteira de 2014),
a AES Tietê integrará essa carteira de ações, a qual reúne as empresas com práticas mais
sustentáveis da BM&FBovespa. A Companhia participa desta carteira desde 2007.

•

Troféu Transparência: em reconhecimento às suas boas práticas contábeis, a AES Tietê recebeu o
Troféu Transparência da Associação Nacional dos Executivos de Finanças (Anefac), na categoria de
empresas de capital aberto com faturamento inferior a R$ 5 bilhões.

•

Prêmio Iberoamericano da Qualidade 2013: 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 Iberoamericana 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.

•

Empresas Mais Rentáveis: o Ranking Exame aponta AES Tietê entre as Mais Rentáveis.

•

Golden Hat Award: concedido pela AES Corp, o prêmio reconhece e celebra as empresas do grupo
que exemplificam o que significa colocar a Segurança em primeiro lugar.

•

Destaque à Engenharia da Confiabilidade: a AES Tietê foi reconhecida como uma das empresas
que desempenham com excelência a aplicação da Engenharia da Confiabilidade.

•

ISO 55000: a AES Tietê foi convidada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e
ABRAMAN (Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos) a participar do grupo que vai
definir as regras da ISO 55.000, norma técnica internacional de padrões mundiais em gestão de
ativos físicos.

•

Medalha de prato 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 Agencia Brasileira de Segurança – ABS.

•

Best Innovator 2013: o Grupo AES Brasil, da qual a AES Tietê faz parte, 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.
Governança Corporativa
A AES Tietê possui o compromisso de reforçar os níveis de sustentabilidade de sua atuação, ratificado
por meio da transparência de seu relacionamento com os diversos públicos. O uso de boas práticas de
governança corporativa é conduta valorizada por seus acionistas e administradores.
Atualmente, o Conselho de Administração é composto por dezenove membros, sendo dez membros
efetivos e nove membros suplentes. Dentre os efetivos, sete foram indicados pela acionista
controladora, um foi indicado pela BNDES Participações S.A. – BNDESPAR ("BNDESPAR"), um foi indicado
pelos empregados, e um é membro independente.
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 findo em 31 de dezembro de 2013.
A Companhia conta com um Conselho Fiscal, atualmente composto por nove membros, sendo cinco
membros efetivos e quatro membros suplentes, indicados pelo BNDESPAR, pelos acionistas minoritários
ordinaristas e preferencialistas. Além de ter sua gestão administrativa fiscalizada pelo Conselho Fiscal,
a AES Tietê está preparada para suprir a AES Corp, sua controladora indireta, com as informações
exigidas pela Lei Sarbanes-Oxley.
Reforçando o compromisso do grupo AES Brasil com a sustentabilidade, em 2013, a AES Tietê foi
selecionada por mais um ano para compor a carteira de 2014 do ISE, uma parceria da Fundação Getúlio
Vargas –FGV com a BM&FBovespa. A carteira reúne empresas que apresentam alto grau de
comprometimento com a sustentabilidade corporativa, baseada na eficiência econômica, no equilíbrio
ambiental, na justiça social e na governança corporativa.

Estrutura Societária
Em 31 de dezembro de 2013, 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
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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 2013 foram realizados 707.133 negócios, sendo 515.683 envolvendo ações preferenciais
(6,4% abaixo do total das ações preferenciais negociadas em 2012), e 191.450 negociações com ações
ordinárias da Companhia (6,0% abaixo do total registrado em 2012). Em 31 de dezembro de 2013, o
valor de mercado da AES Tietê era de R$ 7,0 bilhões.
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Auditoria Independente
Ao longo do exercício de 2013, 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: 26 de abril de 2013

(ii)

Natureza do serviço: asseguração limitada (verificação independente) sobre as informações de
sustentabilidade da Companhia, referentes ao ano calendário de 2013, segundo as diretrizes
para elaboração de relatórios de sustentabilidade da Global Reporting Initiative (“GRI”). Data
da contratação: 17 de outubro de 2013

(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: 16 de julho de 2013

O valor total dos serviços descritos acima soma R$ 52.620,00 (quarenta e dois mil, cento e vinte cinco
reais) e equivale a 51,9% do total dos honorários relativos aos serviços de auditoria externa. Todos os
serviços descritos acima possuem prazo de contratação inferior a um ano.
A Administração da Companhia, assim como seus auditores independentes, entendem que os serviços
mencionados acima são caracterizados como serviços relacionados à auditoria e, por consequência,
não afetam a independência e objetividade da KPMG, necessárias ao desempenho dos serviços de
auditoria de acordo com as regras vigentes no Brasil.
Ao contratar outros serviços de seus auditores externos, a política de atuação da Companhia se
fundamenta nos princípios que preservam a independência do auditor e consistem em: (a) o auditor
não deve auditar seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais na Companhia
e (c) o auditor não deve promover os interesses da Companhia.
Barueri, 25 de fevereiro de 2014.

Balanço Social

