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Mensagens
da liderança



O setor energético está em plena transformação e, nos próximos anos, 
deverá ser radicalmente diferente do modelo definido há mais de um 
século. O novo modelo será formatado por novas fontes e tecnologias 
para geração e armazenamento de energia, além de consumidores mais 
empoderados e conectados, que também passam a gerar e ofertar energia. 
Acreditamos que apenas continuaremos sendo relevantes e competitivos 
se inovarmos no atendimento às principais demandas dos clientes e 
contribuirmos para a construção desse novo modelo setorial, com impacto 
ambiental mínimo e maiores benefícios para a sociedade. Atentos a esse 
contexto e em linha com as diretrizes globais da AES, revisamos o nosso 
Planejamento Estratégico Sustentável, com objetivos a serem alcançados 
até 2021. A nova visão da AES no Brasil é ser reconhecida por nossos 
clientes e acionistas como o principal parceiro de soluções inovadoras de 
energia de forma segura, sustentável, confiável e acessível. 

Nas empresas do grupo, o ano de 2016 foi marcado por grandes 
investimentos e reestruturações para aumentar a satisfação de nossos 
clientes e a geração de valor para todos os nossos públicos.

Por meio da AES Tietê, estamos dedicados ao desenvolvimento de 
novos produtos com aplicação de tecnologias inovadoras, priorizando 
fontes limpas e renováveis de energia – como a eólica e a solar.  
O ano de 2016 foi marcado pela ampliação do portfólio e pelos primeiros 
projetos com geração distribuída, armazenamento de energia em  
baterias e outras soluções sustentáveis que colocam nossos clientes  
no centro do planejamento de nossas atividades. Para os próximos anos, 
vamos crescer a partir da expansão de nossa capacidade instalada  
e da comercialização de soluções sob medida. 

Na AES Eletropaulo, estamos focados na qualidade do fornecimento de 
energia segura para uma das regiões economicamente mais importantes 
do país. Em 2016, os investimentos somaram R$ 791,5 milhões – a 
maior parte deste montante foi destinada ao Plano de Recuperação dos 
Indicadores de Qualidade da empresa. No relacionamento com clientes, 
o desafio é melhorar ainda mais e antecipar o atendimento de forma mais 
ágil e digital. Também estamos dedicados à reestruturação da governança 
da companhia para viabilizar melhores resultados em nossa operação. 

MENSAGEM DO PRESIDENTE  
DA AES BRASIL G4-1

Para complementar as respostas às demandas energéticas de  
nossos clientes, criamos a AES Ergos, empresa que possui um  
portfólio abrangente de produtos e serviços para clientes corporativos  
e do poder público, principalmente em eficiência energética.

Na AES Uruguaiana, caminhamos para torná-la uma planta  
geradora binacional. Realizamos um acordo para a retomada do 
fornecimento de gás, o que viabiliza o retorno da operação comercial  
e a exportação de energia para a Argentina.

A inovação é uma das alavancas que vão nos impulsionar a alcançar 
os nossos objetivos estratégicos e, por isso, lançamos no último ano a 
plataforma Inovação AES. Por meio dela, podemos participar da criação de 
um novo modelo de negócios para o setor elétrico, construindo soluções em 
conjunto com universidades, centros de pesquisa e empresas parceiras. 

Também destaco o lançamento do Instituto AES para fortalecer as 
iniciativas de desenvolvimento sustentável nas comunidades onde atuamos 
a partir de inovação social e geração de renda. Com uma atuação em rede, 
podemos dar impulso para a transformação positiva da sociedade.

Agradeço a todos os colaboradores das empresas da AES Brasil que 
estiveram envolvidos nos diversos projetos que conduzimos em 2016. 
Nossos desafios são grandes em todas as frentes, da geração até a 
distribuição, mas estamos preparados para sermos líderes e protagonistas 
na transformação do setor elétrico, expandindo e sendo  
cada vez mais eficientes em nossos negócios.

Julian Nebreda
Presidente da AES Brasil
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O setor de energia, tradicionalmente unidirecional, está passando  
por uma profunda transformação no Brasil. Cada vez mais empoderado para 
escolher como suprir sua demanda por energia, o cliente está no centro das 
tomadas de decisões. Nesse modelo, a complexidade ligada à gestão do 
consumo e às mudanças tecnológicas define possibilidades inéditas e mais 
adaptáveis à diversidade de organizações que dependem de energia.

Essa nova dinâmica de gestão dos insumos energéticos gera oportunidades 
para novos modelos de negócio. Na AES Tietê, revisamos nossa estratégia 
para dar mais foco ao crescimento de nossos negócios e na geração  
de valor para nossos públicos de relacionamento com base nesse novo 
contexto. Com uma plataforma de soluções integradas e inovadoras de 
energia, nos adaptamos às necessidades de cada cliente. 

Para isso, nosso portfólio foi ampliado para oferecer energia à  
pronta-entrega e soluções sob medida, com novas tecnologias para geração 
distribuída, autoprodução e armazenamento de energia. Também focamos na 
diversificação da nossa matriz energética, buscando expandir a capacidade 
instalada por meio de fontes renováveis, como a eólica e a solar, e fontes 
térmicas, a partir de gás natural. Nossa meta é alcançar 50% de nosso 
EBITDA1 com negócios não relacionados a energia hidráulica até 2020, 
visando à mitigação do risco hidrológico por meio de contratos longo prazo.

Em 2016 passamos a atuar principalmente no mercado livre de 
comercialização de energia, com o encerramento do contrato bilateral de 
fornecimento para a AES Eletropaulo. Finalizamos o ano com 95% da energia 
contratada a preços de mercado, mesmo em momentos desafiadores em 
relação à hidrologia. Esse desempenho demonstra que estamos no caminho 
certo na gestão de nossos riscos e diversificação dos negócios.

Em nosso modelo de negócios, os ativos de geração hidráulica são 
fundamentais e demandam que continuemos a ter uma excelente gestão 
sobre eles. Isso inclui tanto a manutenção e operação das usinas e eclusas, 
quanto os investimentos em programas ambientais e de monitoramento das 
bordas dos reservatórios. Em 2016, destacamos o reflorestamento de  
409 hectares no entorno de nossos reservatórios, resultado das iniciativas  
e investimentos próprios, além das parcerias estratégicas.

MENSAGEM DO PRESIDENTE  
DA AES TIETÊ G4-1

A segurança continua sendo nossa prioridade absoluta. A prevenção 
de acidentes é um de nossos compromissos e deve ser perseguida 
incessantemente por nossos colaboradores e contratados. Por isso, 
estamos reforçando nosso Programa de Segurança, para garantir 
maior aderência das operações aos procedimentos e protocolos que 
estabelecemos para a realização das atividades diárias.

Por fim, ressalto três importantes reconhecimentos externos que 
conquistamos em 2016: a inclusão da AES Tietê na carteira do ISE – 
Índice de Sustentabilidade Empresarial pelo 10º ano consecutivo e nossa 
presença no ranking das 150 Melhores para se Trabalhar no Brasil. 
Também conquistamos o Troféu Transparência, na categoria Companhia 
do Setor Elétrico, concedido pela Anefac. Esses são resultados das nossas 
boas práticas de gestão e relacionamento com os públicos com base em 
nossos valores, os quais devemos colocar em prática diariamente.

Para 2017, avançaremos na diversificação e crescimento por meio de 
novos projetos e soluções inovadoras para nossos clientes. Dessa forma, 
queremos consolidar o papel da AES Tietê como protagonista  
da transformação do setor de energia no Brasil.

Ítalo Freitas
Presidente da AES Tietê

1Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização
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Nós somos  
a AES Tietê 



 

Fazemos parte de um dos principais grupos do 
setor de energia no país. Além da AES Tietê, a 
AES no Brasil é composta pela AES Uruguaiana 
(geradora), AES Eletropaulo (distribuidora) e 
AES Ergos (empresa de serviços). 

Globalmente, integramos a AES Corporation, 
companhia presente em 17 países entre 
Américas, Europa e Ásia, listada na Bolsa 
de Nova York e com um amplo portfólio em 
distribuição, geração de energia a partir de 
fontes térmicas ou renováveis e armazenamento 
de energia. Saiba mais sobre a AES no mundo. 

Nova plataforma comercial G4-8
Em 2016 reestruturamos a nossa plataforma 

comercial para passar a oferecer aos nossos 
clientes uma ampla gama de soluções 
inovadoras de energia. Com a nova organização, 

NÓS SOMOS A  AES TIETÊ  
G4-3 AES TIETÊ  

EM NÚMEROS* 
G4-9 | G4-EU1 | G4-EU2

• 362 colaboradores  
próprios

• 895 colaboradores  
contratados

• 13.108,9 GWh   
de energia gerada

• 2.658 MW de  
capacidade instalada

• 15.669,5 GWh  
de energia faturada

• 95% da energia contratada 

• 409 hectares  
de áreas reflorestadas

• R$ 4 milhões investidos  
em programas sociais

• R$ 1.762,6 milhões  
de receita operacional bruta

• R$ 101 milhões  
investidos em modernização 
e manutenção das usinas 
hidrelétricas

a AES Tietê adota procedimentos mais  
robustos de inteligência de mercado, amplia a 
oferta de produtos oferecidos e atua em parceria 
e muito mais próxima dos clientes para entregar 
soluções sob medida e com autonomia. Para 
isso, envolvemos os agentes de toda a cadeia  
de valor, desde as etapas de projeto até a 
operação e gestão dos ativos. 

Temos o compromisso de maximizar o 
valor de nossos serviços e ativos e garantir a 
excelência dos serviços prestados aos nossos 
clientes. Realizamos pesquisas com nossos 
clientes para avaliar o nível de satisfação em 
quatro dimensões: relacionamento, imagem da 
empresa, qualidade do atendimento e gestão 
dos contratos. Em 2016, o resultado geral 
apurado foi de 66% de satisfação entre os 
clientes – nossa meta é chegar a 90% até 2019.

Somos uma plataforma inovadora 
e integrada de energia adaptável 
às demandas de nossos clientes. 
Oferecemos produtos de pronta-
entrega e soluções sob medida 
que garantem autonomia em 
energia e permitem que os clientes 
decidam a forma mais sustentável 
de fornecimento em todos os 
sentidos: eficiência, disponibilidade, 
confiabilidade e inovação. 

NOSSO  
PORTFÓLIO DE 
SOLUÇÕES  G4-4

• Energia no  
mercado livre,  
nas modalidades convencional  
e incentivada

• Geração distribuída 
a partir de fontes 
renováveis

• Autoprodução por meio de 
plantas de geração

•  Armazenamento de energia  
em baterias

*Em 2016.
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Acreditamos que a adoção de boas 
práticas de governança corporativa é 
essencial para a gestão estratégica e 
eficiente do negócio e, portanto, base 
para a criação de valor na empresa. 
Nesse sentido, a AES Tietê trabalha 
para aprimorar continuamente suas 
práticas de governança, com base nas 
diretrizes e recomendações do Código 
de Melhores Práticas de Governança do 
IBGC (Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa). Em 2016, nossas ações 
passaram a ser listadas no Nível 2 da 
BM&FBovespa, um dos segmentos que 
reúne empresas com elevados padrões 
de governança. G4-7

A reorganização societária, concluída 
ao final do exercício de 2015, teve como 
objetivo aumentar a liquidez de nossas 
ações, fortalecer nossa capacidade de 
crescimento em geração de energia 
elétrica – por meio da diversificação das 
fontes renováveis (solar e/ou eólica) – 
e minimizar o risco hidrológico. Nosso 
objetivo também foi ter uma estrutura 
adequada para ampliar o número de 
contratos de longo prazo firmados 
com nossos clientes, garantindo a 
previsibilidade da geração de receitas 
para nossos negócios.

GOVERNANÇA CORPORATIVA
O Conselho de Administração da  

AES Tietê, formado por 11 membros 
efetivos e respectivos suplentes, é 
responsável pelo planejamento e  
pelas questões estratégicas da empresa.  
A AES Tietê também conta com  
um Conselho Fiscal formado por  
cinco membros. G4-34

A Diretoria é formada por seis membros, 
incluindo o diretor-presidente e diretores 
vice-presidentes, responsáveis pela 
execução do planejamento estratégico  
e gestão de nossos negócios – todos  
os diretores iniciaram seus mandatos  
de dois anos de duração em 2016. 
Mudanças organizacionais foram 
implementadas com o objetivo de 
alavancar o crescimento com soluções  
de energia, inovação e novas tecnologias. 
O diretor-presidente eleito para a  
AES Tietê, Ítalo Freitas, reporta-se  
diretamente a Julian Nebreda, novo 
presidente da AES Brasil, que é  
acionista controladora da companhia  
e parte do grupo The AES Corporation. 
Para conhecer os membros do  
Conselho e da Diretoria, bem como  
suas experiências profissionais,  
consulte nosso site de Relações  
com Investidores. G4-342

Ética e Compliance 
G4-DMA | G4-57 | G4-58

A condução de nossos negócios 
pelos conselheiros, diretores e demais 
colaboradores é feita de acordo com 
os valores corporativos (conheça-os 
na página 12), descritos no Guia de 
Valores AES, o código de conduta  
que abrange todas as empresas da 
AES no mundo. G4-56

Buscamos atuar em estrita 
conformidade com a legislação 
brasileira e setorial aplicável a 
nossos negócios e, em muitos casos, 
adotamos premissas ainda mais  
rígidas internamente, em linha 
com parâmetros internacionais e 
as melhores práticas de mercado. 
Contamos com uma política específica 
e treinamentos direcionados ao 
combate à corrupção, alinhados a 
referenciais como a Lei Americana 
Anticorrupção no Exterior (FCPA), o UK 
Bribery Act e a Lei nº 12.846/2013 (Lei 
da Empresa Limpa). As ações a serem 
tomadas, caso sejam identificados 
casos de corrupção, estão previstas no 
Guia de Valores AES e podem culminar 
no desligamento dos envolvidos e 
rescisão de contratos com terceiros.

2Até 31 de dezembro de 2015, a AES Tietê contava com o Comitê de Sustentabilidade em sua estrutura de governança. O órgão se 
manteve efetivo até a data de conclusão da reestruturação societária e seu regimento e estrutura seguiram em processo de atualização 
no ano de 2016, para que ele possa ser novamente constituído.
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Para assegurar a disseminação 
dos valores e da ética nos 
relacionamentos com todos os 
públicos, contamos com o Programa 
de Ética e Compliance da  
AES Brasil, que possui três pilares:

• Educação e treinamento: 
abrange a realização de 
treinamentos e outras iniciativas, 
que alcançam colaboradores de 
todos os níveis hierárquicos, para 
abordar assuntos relacionados a 
temas como compliance e práticas 
anticorrupção.

• Compliance contratual: políticas 
e práticas de investigação e 
auditoria prévia (due diligence) 
para avaliação dos negócios 
desenvolvidos com parceiros, 
prestadores de serviços e 
fornecedores a fim de identificar  
e mitigar riscos reputacionais  
e de compliance.

• AES Helpline: canal para 
recebimento de dúvidas, 
questionamentos e denúncias de 
casos que não estejam de acordo 
com nossos valores. Disponível em 
português, e em mais seis idiomas, 
pode ser acessado por telefone ou 
pela internet e funciona 24 horas 
em todos os dias do ano.

No período de integração, o 
Programa de Ética e Compliance é 
apresentado aos novos colaboradores, 
que também recebem os contatos  
do AES Helpline.  
A cada dois anos, os profissionais 
renovam seus conhecimentos sobre 
o Guia de Valores AES por meio de 
treinamentos on-line ou presenciais. 

Anualmente, a AES Brasil realiza 
o Dia Mundial da Ética, evento de 
sensibilização das lideranças que 
promove atividades e discussões  
em torno dos valores da AES Brasil. 
A cada seis meses, por meio da ação 
Multiplicadores de Ética, os líderes  
das empresas abordam dilemas éticos 
e reforçam os valores corporativos  
com suas equipes. Além disso, temas 
sobre conduta e canais para acessar  
o AES Helpline são tratados 
periodicamente nos veículos  
internos de comunicação. 

O Programa de Ética e Compliance 
é avaliado, a cada cinco anos, por 
uma comissão da AES Corp., por 
meio de entrevistas e reuniões com 
os colaboradores de diferentes áreas. 
A cada dois anos é realizada uma 
pesquisa para avaliar a percepção 
de nossos profissionais em relação 
ao Programa e direcionar ações de 
aprimoramento em nossos processos. 

Nenhum desses processos foi 
realizado no último ano.

Em 2016, registramos um aumento 
no número de denúncias e consultas 
recebidas pelo AES Helpline, reflexo 
do aprimoramento dos treinamentos e 
campanhas realizados no ano,  
que reforçaram o uso do canal. 

Manifestações sobre  
a AES Tietê recebidas  
pelo AES Helpline

2014 2016

9

0

2015

7

3

16

 Consultas
  Denúncias

8

9 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE | 2016



Nossa 
estratégia



Para avançarmos em direção à visão da 
AES Brasil e sermos reconhecidos por 
nossos clientes e acionistas como principal 
parceiro de soluções inovadoras de energia, 
atuamos de acordo com o Planejamento 
Estratégico Sustentável, que apresenta 
nossos objetivos de longo prazo e a maneira 
como serão alcançados.

PLANEJAMENTO  
ESTRATÉGICO SUSTENTÁVEL 
G4-2 | G4-56

novos direcionadores reformulados 
para guiar nossa trajetória, com foco 
no crescimento, eficiência e inovação 
dos negócios. Para cada direcionador, 
definimos metas e indicadores 
relacionados a aspectos econômicos, 
sociais e ambientais que têm impacto 
sobre nossas atividades e operações. 

As metas, desdobradas em projetos 
liderados por diferentes áreas da 
companhia, são acompanhadas 
nas reuniões da Diretoria e pelo 
programa de melhoria contínua. 
Nosso desempenho é divulgado 
sistematicamente nos diversos 
canais de comunicação com nossos 
colaboradores, evidenciando 
os avanços nos negócios e as 
oportunidades de melhoria.

Para divulgar o novo Planejamento 
Estratégico Sustentável a todos 

Na definição dos objetivos estratégicos e respectivas metas, 
consideramos os impactos econômicos, sociais e ambientais das 
atividades que desenvolvemos para:
• Identificar oportunidades de potencializar os benefícios que geramos.
• Estabelecer mecanismos de proteção contra os riscos que podem afetar 

nossa capacidade de geração de valor financeiro e não financeiro.

Esses objetivos foram aprovados por nossa 
liderança em 2016, quando construímos 
o ciclo do planejamento de 2017 a 2021, 
considerando as mudanças e tendências 
no setor energético, além dos riscos e 
oportunidades de geração de valor que 
existem nos segmentos em que atuamos. 
Nossa estratégia também apresenta quatro 

os colaboradores, traduzimos nossa 
estratégia em um mapa que nos  
levará a atingir nossos objetivos e 
concretizar nossa visão. Também 
realizamos treinamentos com os 
nossos gestores, que se tornaram 
multiplicadores dessas informações entre 
suas equipes, e detalhamos os aspectos 
da estratégia em nossos canais de 
comunicação internos.

No final de 2016, realizamos o  
Pé na Estrada, a principal ferramenta 
para a disseminação do Planejamento 
Estratégico Sustentável entre as equipes. 
Em visitas às unidades operacionais e na 
sede das companhias, o presidente da 
AES Brasil reuniu-se com colaboradores 
para explicar como a estratégia foi 
elaborada e de que maneira as equipes 
podem contribuir para alcançar os 
objetivos definidos.
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OBJETIVOS DE 
LONGO PRAZO
• Ser membro do ISE (Índice de Sustentabilidade 

Empresarial – BM&FBovespa)
• Estar entre as melhores empresas para se 

trabalhar no ranking Great Place to Work
• Garantir a satisfação do cliente
• Trazer retorno total aos acionistas acima do 

Índice de Energia Elétrica - BM&FBovespa

Ser reconhecido pelos 
nossos clientes e 
acionistas como principal 
parceiro de soluções 
inovadoras de energia de 
forma segura, sustentável, 
confiável e acessível.

VISÃO
• Segurança em primeiro lugar
• Agir com integridade
• Honrar compromissos
• Buscar a excelência
• Realizar-se no trabalho

VALORESMISSÃO
Promover o bem-estar  
e o desenvolvimento 
por meio do 
fornecimento seguro, 
sustentável e confiável 
de soluções de energia.

Planejamento Estratégico Sustentável 2017-2021

• Segurança
• Inovação
• Antecipação de riscos
• Agilidade
• Empoderamento

ATITUDES

• Promover a inovação
• Garantir eficiência operacional
• Ampliar opções
• Reduzir riscos

DIRECIONADORES 
ESTRATÉGICOS A AES Tietê foi selecionada, pelo 10º ano consecutivo, para fazer parte 

da carteira do ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial), que reúne 
as companhias listadas na BM&FBovespa com os níveis mais elevados 
de sustentabilidade corporativa. A companhia também foi incluída no 
ranking das 150 Melhores Empresas para se Trabalhar da revista Você S/A. 

A AES Brasil foi eleita a empresa mais sustentável do ano no setor de 
energia pelo Guia EXAME de Sustentabilidade. 

RECONHECIMENTOS 
POR NOSSA ATUAÇÃO

ATIVOS INTANGÍVEIS
• CONHECIMENTO DE MERCADO: 

compreender a complexidade e 
as mudanças no contexto em que 
atuamos alavancam nossa capacidade 
de buscar as melhores soluções para 
nossos clientes. A capacitação e o 
know-how de nossos colaboradores 
são impulsionadores do nosso 
desempenho.

• AGILIDADE: para sermos 
líderes em nosso segmento, 
inovamos e damos respostas 
rápidas às necessidades  
de nossos clientes. Buscamos 
ter agilidade nos processos  
e nas tomadas de decisões 
em nossos negócios.

• EXCELÊNCIA FINANCEIRA: 
nosso desempenho financeiro é 
a base para o desenvolvimento 
de nossas atividades. Com 
excelência na gestão dos 
recursos, conseguimos realizar 
investimentos e atrair capital, 
pessoas talentosas e parceiros 
de negócios.

• PESSOAS: reconhecemos que as 
pessoas são nossa maior força 
para atingirmos os resultados de 
longo prazo que estabelecemos 
para nossos negócios. A 
capacidade de liderança, a 
diversidade e as habilidades 
de nossos colaboradores nos 
conduzem ao sucesso.

• GESTÃO DE PÚBLICOS 
DE RELACIONAMENTO: 
em nosso modelo de 
negócio, estabelecemos 
relacionamentos de longo 
prazo e parcerias com 
diferentes públicos.
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CLIENTE

MODELO DE 
CRIAÇÃO DE VALOR

Clique nos ícones  
para conhecer  
os insumos e  

a geração de valor  
da AES Tietê  

em cada capital
3Criado pelo Comitê Internacional 
para o Relato Integrado  
(IIRC, em inglês). Veja mais em  
http://integratedreporting.org/

Para informar nossos públicos sobre nossa  
forma de gestão e de atuação, nos dedicamos  
sempre a evoluir nos modelos de prestação  
de contas, mantendo a transparência  
como uma de nossas diretrizes.

Um dos principais avanços nesse  
processo foi a aplicação dos princípios  
de Relato Integrado3 e a construção  
conjunta, envolvendo colaboradores  
de diferentes áreas da companhia,  
do modelo de criação de valor da  
AES Tietê. Nosso objetivo é demonstrar,  
a todos os públicos de relacionamento,  
como transformamos insumos e  
criamos valor nos diferentes tipos  
de capitais (financeiro, humano,  
intelectual, social e de relacionamento, 
manufaturado e natural).
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• Excelência na gestão de ativos  • Relacionamento comerci
al

ATIVIDADES E PROCESSOS
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Registrar taxa*  
abaixo de 0,01 

para acidentes com afastamento 
(colaboradores próprios  

e contratados)

Registrar taxa*  
abaixo de 0,64 

para acidentes sem afastamento 
(colaboradores próprios  

e contratados)

Reflorestar 
243 hectares

Evitar as emissões de  
CO2e a partir da redução de

 170 MWh  
de energia elétrica referente 

ao consumo próprio

Conheça nossa gestão sobre  
esse tema na página 25.

Zero acidente fatal 
com colaboradores próprios, 

contratados e população
Conheça nossa gestão sobre  

esse tema na página 28.
Conheça nossa gestão sobre  

esse tema na página 26.

Conheça nossa gestão sobre  
esse tema na página 28.

Conheça nossa gestão sobre  
esse tema na página 28.

Atingir índice de 85%  
de satisfação no ambiente 

de trabalho

Conheça nossa gestão sobre  
esse tema na página 35.

DEFINIDAS 
PARA

METAS

2017
Na revisão do 
Planejamento 

Estratégico Sustentável, 
novos objetivos e metas 

foram estabelecidos 
para a AES Tietê. 

*As taxas de acidentes com afastamento (“LTI rate”) e sem 
afastamento (“Recordable rate”) são calculadas a partir de critérios 
da Occupational Safety and Health Administration (OSHA), agência 
norte-americana de segurança e saúde ocupacional.
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Promover a inovação é um dos 
direcionadores do Planejamento Estratégico 
Sustentável da AES Brasil e impulsiona 
o crescimento dos negócios por meio de 
parcerias e investimentos que resultem 
na criação coletiva de soluções seguras, 
confiáveis, sustentáveis e acessíveis de 
energia. Por meio da inovação aberta, a 
AES Brasil posiciona-se como um facilitador 
para parcerias que envolvem startups, 
universidades e centros de pesquisa, 
investidores e outras corporações.

A plataforma Inovação AES, estruturada 
em 2016, permeia as empresas do Grupo, 
direcionando estratégia, investimentos e 
processos nesse sentido. Sua atuação 
é voltada para a busca de parcerias e 
projetos que possam resultar em produtos e 
soluções dentro de cinco direcionadores:

Internamente, envolvemos nossos 
colaboradores em um programa 
de desenvolvimento para inovação 
que conta com ferramentas 
como workshops para os líderes, 
laboratórios de prototipagem, 
treinamentos de design thinking 
(abordagem colaborativa para 
solução de problemas), entre outras. 
O Programa de Multiplicadores da 
Inovação tem duração de três meses 
e capacita os colaboradores para 
disseminar o conhecimento e as 
ferramentas para promover a inovação 
em suas áreas. 

Com os públicos externos, a 
plataforma Inovação AES atua 
de forma a conectar os atores do 
ecossistema de inovação e fomentar 
as parcerias para o desenvolvimento 
de novas soluções. 

Iniciamos a cooperação com a 
PromonLogicalis, desenvolvedora de 
soluções tecnológicas, dentro dos 
pilares de Eficiência Energética e 
Internet das Coisas (IoT)4. O propósito 
da parceria é desenvolver um painel 
de gestão de energia em uma 
Plataforma de IoT.

INOVAÇÃO

4Na “Internet das Coisas”, dispositivos e  
objetos são conectados por meio de sensores 
eletrônicos e da Internet.

ACELERAÇÃO DE PROJETOS  
DIRECIONA A INOVAÇÃO NO SETOR ENERGÉTICO

Criada em 2016, a iniciativa de aceleração de projetos busca desenvolver produtos, 
serviços ou novos modelos de negócio em parceria com startups e outras empresas 
dentro dos temas Internet das Coisas, Energy Storage, Eficiência Energética, Geração 
Distribuída e Veículos Elétricos.

Desenvolvida com apoio da aceleradora Liga Ventures e do Senai, a iniciativa 
recebeu 233 inscrições e selecionou 8 finalistas em 2016. Em 2017, após realizarmos 
reuniões e workshops com as escolhidas, serão definidos os dois projetos que 
passarão pelo processo de aceleração e implementação das soluções apresentadas. 
Cada um dos vencedores terá apoio técnico, infraestrutura física, mentoria e poderá 
receber um aporte de até R$ 500 mil*.

Um dos principais diferenciais dessa iniciativa é o fato de ela ser financiada com 
os recursos de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), conforme a regulamentação, 
promovendo a inovação para o setor como um todo a partir do expediente  
regulatório definido pela ANEEL. A participação da AES Brasil será no papel de  
codesenvolvedora do projeto, e não no capital societário das empresas. 

100 
EMPRESAS MAIS 
INOVADORAS

A AES Brasil  
foi eleita uma das

do país e a segunda  
do setor de energia pelo  
jornal Valor Econômico

Eficiência 
Energética

Veículos Elétricos

Energy  
Storage

Geração 
Distribuída

Internet das 
Coisas

*A definição da empresa do grupo AES Brasil que realizará o investimento de P&D se dará a partir da 
avaliação do alinhamento estratégico dos dois projetos selecionados aos objetivos de cada negócio.
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Em 2016, revisamos nossos 
mecanismos de gestão e processos 
de aplicação dos recursos destinados 
para pesquisa e desenvolvimento. 
Nosso objetivo é fazer com que os 
investimentos gerem valor tanto para 
a companhia quanto para os públicos 
com os quais nos relacionamos, por 
meio de inovações que impulsionem 
os nossos negócios e o setor elétrico 
nacional. O programa de aceleração 
de projetos exemplifica essa nossa 
nova forma de trabalhar (leia mais na 
página 15). No último ano, investimos 
um total de R$ 6,7 milhões em P&D.

Iniciamos o desenvolvimento do 
sistema de microgrid5, um software 
que utiliza algoritmos para determinar 
a máxima eficiência na utilização da 
energia combinando as diferentes 
fontes energéticas disponíveis. Com 
essa solução, clientes que possuem 
sistemas de geração distribuída, por 
exemplo, conseguirão saber quando 
é mais vantajoso utilizar as fontes 
de energia disponíveis, seja energia 
solar, proveniente de sistemas de 
cogeração, ou da rede de distribuição, 
reduzindo assim os custos atrelados à 
energia e gerando valor aos clientes.

Na frente de Energy Storage, 
avançamos no projeto de instalação 
de baterias para potencializar a oferta 
de energia ao sistema. Com a solução 

acoplada a um gerador auxiliar, 
anteriormente utilizado para geração 
própria da Usina Hidrelétrica de Bariri 
(SP), será possível disponibilizar cerca 
de 0,5 MW ao SIN em períodos de 
ponta. A conclusão está prevista para 
2017. Essa quantidade de energia é 
suficiente para suprir o consumo de  
75 residências, com 4 moradores cada, 
por 24 horas. O projeto receberá, no 
total, investimentos da ordem de  
R$ 5,1 milhões.

Fomos, ainda, a primeira companhia 
nacional a realizar um projeto para o 
desenvolvimento de um novo modelo 
matemático, chamado de Smart-Sen, 
que possibilitará reduzir os riscos 
decorrentes da intermitência de fontes 
renováveis, como a solar e a eólica, e 
melhorar a qualidade do abastecimento 
de energia. Com essa iniciativa, 
temos o objetivo de poder oferecer 
subsídios para tornar mais preciso o 
planejamento energético do país. 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
G4-EC2 | G4-DMA

5Rede elétrica de pequena escala que opera de 
forma independente ou em conjunto com o sistema 
de fornecimento de energia principal da região.

Sistema de armazenamento 
de energia Advancion (EUA)
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Energia Natural Afluente no SIN (GWm)

  2014   2015   2016   MLT*

Geração hidrelétrica
No segmento de geração hidrelétrica, as variações 

climáticas influenciam o acúmulo de água nos 
reservatórios e a capacidade de geração de energia 
pelas usinas de acordo com os níveis de garantia 
física calculados pela EPE (Empresa de Pesquisa 
Energética). No caso de períodos mais secos, a 
geração das usinas pode ser inferior à garantia 
física, gerando déficit que é rateado entre todos os 
geradores por meio do GSF (Generation Scaling 
Factor) – a divisão entre o volume efetivamente 
gerado e o total da garantia física –, o que pode 
resultar em exposição ao mercado de curto prazo, 

CONTEXTO SETORIAL
no qual a energia adquirida é valorada pelo PLD 
(Preço de Liquidação das Diferenças).

O gráfico abaixo apresenta a afluência mensal 
registrada (também conhecida como ENA - Energia 
Natural Afluente6) para o SIN (Sistema Interligado 
Nacional) ao longo de 2014, 2015 e 2016. Como 
pode ser observado, excluindo alguns meses, 
a afluência registrada esteve inferior à MTL 
(média de longo termo) dos respectivos períodos, 
representada pela linha azul ilustrada no gráfico. 
Em 2016, a afluência no SIN totalizou 86,8% do 
MLT, uma redução de 2,6 pontos percentuais frente 
ao ano anterior (89,4% da MLT em 2015).

Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Set OutAgo Nov Dez

*Atualmente o setor utiliza os valores da MLT divulgados em dezembro de 2016, referente à média de longo 
prazo desde 1931, e é passível de alterações. Fonte: ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico).  
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6A ENA é um parâmetro utilizado para representar as afluências 
em um aproveitamento hidrelétrico.  
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Novas fontes de geração
A expansão das fontes renováveis 

intermitentes na matriz de geração  
elétrica brasileira, como parques eólicos 
e solares, demanda novas soluções 
operacionais e tecnológicas. Em paralelo, 
desonerações fiscais, avanços regulatórios 
(como a Resolução Normativa 482/2012 
da ANEEL, aprimorada pela Resolução 
Normativa 687/2015) e o aumento da  
tarifa regulada têm contribuído para 
acelerar a adoção da micro e minigeração 
no Brasil e, assim, diversificar e 
descentralizar a matriz elétrica.

Para o país, o investimento na ampliação 
de fontes energéticas limpas e renováveis, 
seja via geração centralizada ou distribuída, 
combinado ao uso de soluções para o 
armazenamento em baterias, representa 
uma oportunidade de minimizar, no curto 
prazo, os impactos da menor afluência no 
período seco. O impulso global por uma 
economia de baixa carbono, expressa 
principalmente pelo Acordo de Paris, 
ratificado pelo governo brasileiro em 2016, 
também alavanca nossas oportunidades 
em novas formas de geração de energia. 
O crescimento de plantas solares e 
eólicas, além de mecanismos para 
aumentar a confiabilidade e a segurança 
no fornecimento, é uma das plataformas 
para que o país diminua o uso de usinas 
termelétricas movidas a combustíveis 
fósseis e consiga alcançar as metas de 
redução das emissões de gases de efeito 
assumidas no Acordo.

A diversificação de nosso portfólio, com 
crescimento da capacidade de geração 
com fontes renováveis (solar e eólica), 
também é estratégica para diminuirmos 
nossa exposição ao risco hidrológico.

Autoconsumo remoto
A revisão da Resolução Normativa 

nº 482 da ANEEL, publicada em 2015 
conforme mencionado anteriormente, 
trata das condições para estruturar 
equipamentos de microgeração (potência 
de até 75 kW) e minigeração (potência 
entre 75 kW e 3 MW) distribuída e ter 
acesso ao sistema de compensação – 
geração de créditos para consumidores 
que possuem plantas de geração e 
podem ter seus custos de consumo 
abatidos na conta de energia elétrica.
Uma das principais alterações foi a 
possibilidade de realizar o autoconsumo 
remoto, que passou a permitir a 
instalação de unidades geradoras 
distantes do ponto de consumo. Esse 
novo cenário fortalece o posicionamento 
da AES Tietê de atuar como uma 
plataforma inovadora de energia, com 
soluções customizadas para os clientes, 
e de crescer a geração a partir de novas 
fontes renováveis.

Mais informações sobre o contexto setorial  
no release 4T16 da AES Tietê.

Sistema de armazenamento de energia Advancion (Laurel Moutain, EUA)
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Receita bruta e líquida
Em 2016, a receita operacional 

bruta da AES Tietê totalizou  
R$ 1.762,6 milhões, uma redução  
de 36,6% em comparação aos  
R$ 2.779,2 milhões registrados em 
2015. A receita operacional líquida 
totalizou R$ 1.561,3 milhões, o que 
apresenta uma queda de 40,5%  
em relação ao ano de 2015  
(R$ 2.625,8 milhões).

Custos e despesas 
operacionais

Na comparação do ano, os custos 
e despesas operacionais, excluindo 
depreciação e amortização, 
totalizaram R$ 758,7 milhões em 
2016, uma redução de 38,6% em 
relação ao valor registrado em 
2015 (R$ 1.236,6 milhões), fruto da 
retração com compra de energia 
para revenda no valor de  
R$ 534,9 milhões (R$ 317,6 milhões 
em 2016 vs. R$ 852,5 milhões em 
2015). Em 2016, despesas com 
PMSO (pessoal, material, serviço 
de terceiros e outras despesas) 
apresentaram um aumento de  
12,8% em relação a 2015. 

DESEMPENHO  
ECONÔMICO-FINANCEIRO
G4-DMA

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
POR PARTES INTERESSADAS (R$ MIL)

Colaboradores

Governo (impostos, taxas e contribuições 
e encargos setoriais)

Financiadores/Terceiros

Acionistas/Valor retido

Total

2016

83.861

386.889

224.475

358.533

1.053.758

2014

65.536

382.599

122.648

449.344

1.020.127

2015

71.335

444.627

209.656

803.316

1.528.934

Clique aqui para mais informações sobre o nosso desempenho econômico-financeiro.

EBITDA7

A AES Tietê registrou EBITDA  
de R$ 802,7 milhões em 2016 
apresentando uma redução de 
42,2%, em relação ao verificado  
em 2015 (R$ 1.389,2 milhões).

Resultado financeiro
O resultado financeiro da AES Tietê 

foi negativo em R$ 135,8 milhões em 
2016, ante um resultado negativo de 
R$ 107,6 milhões em 2015.

Distribuição  
do valor adicionado 
G4-EC1

O valor adicionado distribuído  
em 2016 totalizou R$ 1,1 bilhão, 
sendo as parcelas mais significativas 
relacionadas a impostos, taxas e 
encargos ao governo, com 36,7%, e 
acionistas e valor retido, com 34%.

7Lucro antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização.
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GESTÃO DE RISCOS 
G4-2 | G4-14

A gestão dos riscos que podem 
ter impacto sobre os negócios 
da AES Tietê segue as diretrizes 
estabelecidas pela Política de 
Gestão de Riscos da AES Brasil. 
Em 2016, essa política passou por 
uma revisão, que incluiu, entre outros 
aspectos, uma melhor definição dos 
papéis e responsabilidades na gestão 
de riscos da companhia, a aprovação 
do documento no âmbito do Conselho 
de Administração e sua publicação no 
site de Relações com Investidores da 
AES Tietê. 

Os riscos são classificados nos 
seguintes grupos:

• Risco de mercado: possibilidade de 
perdas em posições financeiras e/
ou físicas devido ao comportamento 
de fatores de mercado como preços, 
taxas de juros, taxas de câmbio, 
índices de inflação etc.

• Risco de crédito e contraparte: 
relacionado a perdas devido à 
inadimplência de terceiros.

• Risco de liquidez: pode ser 
relacionado ao risco de funding ou 
de fluxo de caixa, com dificuldade de 
cumprir as obrigações contratadas 
em datas previstas, ou à falta de 
liquidez do ativo no mercado.

• Risco regulatório e legal: 
possibilidade de perdas decorrentes 
de novas regras promulgadas, 
penalidades ou indenizações 
resultantes de ações de órgãos de 
supervisão e controle, bem como de 
decisão desfavorável em processos 
judiciais ou administrativos.

• Risco operacional: decorrente  
da falta de consistência e adequação 
dos sistemas de informação, 
processamentos e controles  
das operações.

• Risco ambiental: relacionado à 
possibilidade de danos ambientais 
devido à intervenção humana no 
meio ambiente.

• Risco de reputação e imagem: 
possibilidade de perdas decorrentes 
ao desgaste junto ao mercado  
e/ou às autoridades, em razão  
de publicidade negativa,  
verdadeira ou não.

•	Outros	riscos	financeiros: riscos 
de natureza financeira que podem ter 
origem contábil, atuarial, fiscal etc.

Desenvolvemos uma escala de 
materialidade na qual todos os riscos 
identificados são avaliados quanto 

à probabilidade de ocorrência e o 
impacto para nossa capacidade 
de geração de valor. Após essa 
avaliação, eles são classificados  
em cinco níveis – muito baixo,  
baixo, médio, alto e muito alto.  
Em seguida, desenvolvemos planos 
de ação que podem ter como  
objetivo eliminar, diminuir, gerir ou 
transferir a possibilidade de  
ocorrência dos riscos.

Esse processo é de responsabilidade 
da Gerência de riscos, que integra 
a Vice-Presidência de finanças 
e relações com investidores e 
responde diretamente ao Comitê de 
Gestão de Riscos da AES Brasil. 
A área de controles internos atua 
na definição de atividades a fim de 
garantir o cumprimento das diretrizes 
determinadas pela administração para 
mitigar os riscos à realização dos 
nossos objetivos.

A periodicidade do reporte da  
gestão de riscos é a seguinte:
Bimensal: Comitê de risco  
hidrológico da AES Corp.
Mensal: Comitê de Gestão de Riscos
Trimestral: Conselho de  
Administração e Conselho Fiscal
Sob demanda: Comitê de Risco de 
Mercado apresentado à AES Corp.
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Estratégia de 
crescimento



A AES Tietê é a principal plataforma de 
crescimento dos negócios da AES Brasil.  
A diversificação da capacidade instalada na 
geração de energia centralizada ou distribuída 
está em linha com o Planejamento Estratégico 
Sustentável do grupo. A empresa tem como 
foco, até 2020, compor 50% de seu EBITDA 
com fontes de energia não hidráulica com 
contratos regulados de longo prazo.

Para impulsionar o crescimento, a  
AES Tietê incorpora novas tecnologias  
e fontes de energia, como geração  
distribuída, autoprodução e armazenamento 
de energia por meio de baterias.  
Dessa forma, oferecemos soluções  
integradas aos nossos clientes, apoiados  
na experiência compartilhada com a 
AES Corp., empresa com um amplo 
portfólio em geração de energia, inclusive 
geração distribuída, e líder mundial em 
armazenamento de energia em baterias.

Geração distribuída
Oferecemos aos nossos clientes uma  

plataforma integrada de soluções e  
serviços de energia com o desenvolvimento 
de projetos em geração distribuída.  
Nosso modelo de atuação concentra todas  
as etapas de desenvolvimento e operação  
dos projetos: viabilidade econômica, 
instalação, manutenção, operação e  
gestão da energia gerada.

No Brasil, já celebramos três contratos no 
segmento de geração distribuída e avaliamos 
a construção da nossa primeira “fazenda 
solar” para geração no modelo  
de autoconsumo remoto.

Armazenamento de energia
No segmento de armazenamento de energia 

por meio de baterias, a AES Corp. é líder 
mundial. As soluções estão instaladas em 
países como Estados Unidos, Chile e Inglaterra 
e atendem necessidades relacionadas à 
diminuição do risco de intermitência de fontes 
eólicas, aumento do fornecimento nos horários 
de ponta e incremento das fontes renováveis 
na matriz energética. No Brasil, a AES Tietê é 
pioneira em oferecer essa solução aos clientes.

Em 2016, realizamos um seminário 
internacional de Energy Storage em São Paulo, 

com o objetivo de promover  
constante diálogo com entidades do setor 
elétrico, apresentar a tecnologia, suas 
aplicações e benefícios, bem como contribuir 
para o aprimoramento do modelo regulatório, 
visando fomentar o crescimento de soluções 
de armazenamento.

Em 2017 será concluída a implementação 
de um sistema de Energy Storage em nossa 
usina de Bariri (leia mais na página 16), que 
visa demonstrar aos órgãos reguladores e 
demais públicos interessados os benefícios 
da tecnologia na prática.

ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO

Sistema de armazenamento de energia Advancion (Warrior Run, EUA)
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de uma terceira termelétrica a gás natural em 
uma área no município de Pedreira (SP), onde 
já está localizada outra usina térmica que utiliza 
o combustível. Estão sendo realizados estudos 
de pré-viabilidade ambiental para definição da 
potência permitida, antes de iniciar o processo 
de licenciamento ambiental.

Com essas ações, somando-se à construção 
da PCH São Joaquim e PCH São José e 
mais dois contratos de compra de energia 
de biomassa de cana-de-açúcar, buscamos 
ainda atender à obrigação de expandir nossa 
capacidade instalada em aproximadamente 
400 MW, conforme estabelecido no Edital de 
Privatização. Essa obrigação de expansão 
ainda não pôde ser plenamente atendida por 
causa de alterações no modelo regulatório 
ocorridas após o início do contrato de 
concessão e por dificuldades regionais no 
estado de São Paulo, tais como o baixo  
volume de recursos hídricos viáveis ainda 
inexplorados e o potencial eólico e solar com 
menores fatores de capacidade em comparação 
a outras regiões do país.

Em janeiro de 2017, acordamos com a 
Renova Energia S.A. uma proposta para a 
aquisição do conjunto de parques eólicos do 
complexo Alto Sertão II, localizado na Bahia.  
O complexo possui capacidade instalada total 
de 386,1 MW e sua energia está contratada 
por 20 anos por meio dos leilões de energia 
nova realizados em 2010 e 2011. O valor total 
proposto para a aquisição foi de R$ 650 milhões 
e a consumação do negócio depende, dentre 
outros fatores, de negociações e aprovações 
relacionadas ao projeto. 

Expansão da capacidade
Iniciamos, em 2015, o desenvolvimento 

do projeto da usina solar Água Vermelha, 
com capacidade instalada de até 150 MW 
e localizada no município de Ouroeste, no 
estado de São Paulo, a aproximadamente  
3 km da usina hidrelétrica de Água 
Vermelha da AES Tietê. O projeto já  
possui contrato de opção pelo 
arrendamento de terra assinado, solução  
de conexão definida e licença ambiental 
prévia emitida pela CETESB em 2016, 
estando apto para participar de leilões  
ao longo de 2017 e 2018.

Nossa estratégia de crescimento também 
inclui dois projetos de usinas termelétricas 
a gás natural no interior de São Paulo, 
que terão capacidade líquida de geração 
de 500 MW e 579 MW e garantem níveis 
de emissão abaixo do estabelecido nas 
mais rígidas legislações mundiais devido 
a tecnologias para tratamento dos gases 
efluentes. Um de nossos desafios, nesses 
projetos, é a coordenação das fontes de 
suprimento para estabelecer contratos 
de longo prazo, com flexibilidade e 
custos competitivos. Para viabilizar o 
fornecimento, avaliamos a construção de 
um terminal de regasificação na costa do 
estado de São Paulo, que seria construído 
junto com uma usina térmica, de modo 
a criar sinergia e otimizar os custos da 
cadeia de suprimento de gás.

Em 2016, além das termelétricas 
mencionadas anteriormente, começamos  
a estudar a viabilidade de desenvolvimento 
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Eficiência  
nas operações



Nosso parque gerador é composto por 9 usinas e 3 
pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) conectadas 
ao SIN (Sistema Interligado Nacional). Cinco delas 
ficam localizadas no Rio Tietê e, além da geração 
de energia, possibilitam a navegação hidroviária 
– por meio de seis eclusas que controlamos – e 
o desenvolvimento de atividades de piscicultura, 
irrigação, recreação e controle das cheias. Dessa 
forma, possibilitamos o aproveitamento múltiplo 
das águas. No Rio Grande, a usina Água Vermelha, 
com capacidade de geração de 1.396 MW, é 
nossa maior unidade produtora de energia. No Rio 
Pardo, operamos outras três usinas hidrelétricas – 
Limoeiro, Euclides da Cunha e Caconde. 

Fator de disponibilidade  
médio das usinas (%)
G4-EU30

2014 2015 2016

81,03 84,18 85,00

No último ano, nossas usinas 
produziram 13,1 mil GWh de energia, 
volume 65,1% maior do que em 
2015, devido às melhores condições 
hidrológicas do período associadas  
à programação de geração de energia 
mais elevada, coordenada pela 
AES Tietê em conjunto com o ONS 
(Operador Nacional do Sistema). O 
nível de armazenamento de nossos 
reservatórios encerrou o período em 
38,7%, mesmo com boa afluência no 
estado de São Paulo ao longo de 2016.

Nos dois últimos anos, investimos 
aproximadamente R$ 111 milhões 
para modernização e manutenções 
preventivas na usina de Água Vermelha. 
De 2017 a 2021, a companhia 
prevê investir aproximadamente 
R$ 400 milhões, principalmente em 
modernizações nas usinas hidrelétricas, 
visando a melhoria contínua das 
condições operacionais e a garantia da 
disponibilidade de geração de energia 
em nossas usinas.

Em 2015, fomos a primeira empresa 
da América Latina a receber a 
certificação ISO 55001, que estabelece 
um conjunto de requisitos para o 
alto desempenho na gestão de 
ativos e referencia nossa operação e 
manutenção de usinas hidrelétricas 
e PCHs – a recertificação ocorreu 
em 2016. A atuação de acordo com 
essa norma impulsiona melhorias 

operacionais e de gestão, com  
reduções de custos e menores paradas 
forçadas dos nossos ativos.

Investimos R$ 21,4 milhões, em 2016, 
na construção do novo COGE (Centro 
de Operações da Geração e Eclusas), 
localizado no município de Bauru 
(SP), responsável pelo gerenciamento 
centralizado de nossas usinas. A 
nova sede do COGE, que começará 
a operação em 2017, estará equipada 
com placas fotovoltaicas e uma célula 
de combustível, que contribuirão para o 
abastecimento de energia do local.

Em 2016, inovamos na 
 maneira de operar nossas  
eclusas localizadas no Rio Tietê,  
em São Paulo. Com a 
implementação de recursos 
tecnológicos, a OPERAÇÃO  
passou a ser feita de maneira 
REMOTA, diretamente do 
COGE. Essa solução é pioneira 
no Brasil e está homologada para 
as usinas de Bariri, Ibitinga (SP) 
e Promissão (SP). As eclusas de 
Barra Bonita e Nova Avanhandava 
(ambas no estado de São Paulo) 
também contam com a tecnologia  
e já iniciaram o processo para  
a operação remota.

 Com eclusa
  Sem eclusa
  Institucional

Rio Grande

São Paulo

Rio Pardo

Rio Mogi-Guaçu

Rio Tietê

Bauru

G4-6 

EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES
G4-DMA
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CONTROLE DA  
OCUPAÇÃO NAS BORDAS  
G4-DMA

O monitoramento e o controle da 
utilização e da ocupação das bordas 
dos nossos reservatórios são realizados 
continuamente, com foco na preservação 
dos recursos naturais, na segurança da 
população e na prevenção de impactos 
ambientais, tais como erosões das 
margens e assoreamento das represas.

Para fazer a inspeção das ocupações, 
utilizamos dois drones – um deles 
adquirido em 2016 –, que sobrevoam 
nossos reservatórios e nos permitem 
identificar locais que estejam sendo 
usados em desconformidade com a 
legislação ambiental. Nossas equipes de 
campo realizam inspeções periódicas e, 
quando identificam situações irregulares, 
fazem medições e fiscalizações, 
informando aos ocupantes as medidas 
necessárias para a regularização de seus 
imóveis e atividades. Em alguns casos, 
podemos solicitar a reintegração de posse 
das áreas, para garantir a conformidade 
com a legislação ambiental.

Entre as tecnologias de ponta que 
utilizamos, contamos também com um 
barco controlado remotamente, por 
radiofrequência, para medir a vazão 
dos afluentes dos reservatórios, realizar 
batimetria – medição da profundidade dos 
lagos – e avaliação de assoreamento.

Reflorestamento  
nos reservatórios

Em 2016, reflorestamos 409 hectares 
no entorno de nossos reservatórios, 
resultado das iniciativas e investimentos 
próprios que fazemos, além das parcerias 
com a Fundação SOS Mata Atlântica, 
universidades, empresas e municípios. 
Temos o compromisso de reflorestar ao 
menos 243 hectares por ano até 2029.

As mudas utilizadas nesse projeto são 
produzidas pela própria AES Tietê, em 
viveiro localizado na usina de Promissão. 

Áreas de bordas e APPs* 
reflorestadas  
(hectares)  
G4-EN13

2014 2015 2016

97 133 409

Anualmente, produzimos cerca de  
1 milhão de mudas de mais de  
120 espécies de árvores. Parte dessa 
produção é doada para prefeituras, 
ONGs e proprietários de terras 
próximas aos reservatórios, a fim  
de incentivar o reflorestamento.

No último ano, também lançamos 
o programa Mãos na Mata, que 
tem o objetivo de promover o 
reflorestamento de 3 mil hectares  
no entorno dos 12 reservatórios  
da AES Tietê.

*APP: Área de Preservação Permanente.
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Segurança  
em primeiro  
lugar



META 2016
(limite)

0,64

0,64

META 2016
(limite)

0,01

0,01

A segurança de nossos 
colaboradores, prestadores de 
serviços e da comunidade é nossa 
prioridade no desenvolvimento 
de nossas atividades. Em nosso 
Planejamento Estratégico 
Sustentável, estabelecemos metas 
de desempenho relacionadas a esse 
aspecto e que são acompanhadas 
periodicamente pela Diretoria.

A gestão dos nossos indicadores 
de segurança segue a norma  
OSHA, definida pela Agência  
Norte-Americana de Saúde e 
Segurança do Trabalho. Dessa 
forma, garantimos alinhamento 
às diretrizes da AES Corp. e 
comparamos nosso desempenho 
a outras empresas do grupo. 
Na página 47, apresentamos os 
indicadores de saúde e segurança 
de acordo com a NBR 14280 da 
ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas).

No último ano, não houve 
acidentes fatais em nossas 
operações e nenhum incidente 
envolvendo nossos colaboradores 
próprios. Cumprimos as metas 
estabelecidas para 2016, exceto 
aquelas relacionadas a acidentes 
com contratados. G4-LA6

0,00

0,75

*Taxa de acidentes registráveis (acidentes típicos, sem perda de dias de trabalho).

ACIDENTES SEM AFASTAMENTO EM 2016 –  
RECORDABLE RATE*

Colaboradores próprios

Contratados

0,00

0,37

*Taxa de incidentes com tempo perdido (acidentes típicos, com perda de dias de trabalho).

ACIDENTES COM AFASTAMENTO EM 2016 – LTI RATE*

Colaboradores próprios

Contratados

G4-LA6 Nosso Programa de Segurança está 
focado no fortalecimento de uma cultura 
de segurança e é realizado com base  
nas diretrizes globais da AES Corp.  
e nos requisitos do nosso Sistema 
de Gestão de Segurança e Saúde 
Ocupacional, certificado conforme a 
norma internacional OHSAS 18001 desde 
2011, e na Política de Sustentabilidade  
da AES Brasil. Entre as principais práticas 
do Programa estão as caminhadas de 
segurança, as preleções de segurança  
e o relato de segurança.

Para todas as atividades operacionais 
realizadas, contamos com instruções de 
trabalho que detalham os procedimentos 
a serem seguidos pelos colaboradores e 
contratados, riscos existentes e medidas 
de controle. Antes de iniciar as atividades, 
nossas equipes realizam a Análise 
Preliminar de Riscos, ferramenta que 
permite fazer a avaliação do ambiente de 
trabalho, mapear riscos para a segurança 
e adotar mecanismos para garantir a 
segurança operacional e evitar acidentes.

Além dessas ferramentas, as atividades 
e medidas de prevenção adotadas por 
nossos colaboradores são acompanhadas 
pelas lideranças por meio das caminhadas 
de segurança. Nessas visitas a campo, 
os técnicos de segurança do trabalho 
e gestores verificam a aderência aos 
procedimentos de segurança, utilização 
correta dos equipamentos de proteção e 
outros aspectos que permitem monitorar e 
aprimorar nossas práticas.

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR
G4-DMA
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Nas usinas, realizamos semanalmente 
o Momento Ligado, reunião que envolve 
colaboradores e contratados para 
divulgar informações relevantes sobre 
temas de saúde e segurança. Nesses 
encontros, discutimos os eventos 
que poderiam ter causado acidentes, 
procedimentos de investigação 
e causas encontradas para os 
problemas, com foco na identificação 
de melhorias. Na sede, essas reuniões 
são mensais. Dessa forma, todos os 
profissionais próprios e contratados são 
continuamente treinados em aspectos 
de segurança. G4-EU18

Para identificar situações, processos 
e ambientes que precisem de 
aprimoramento para aumentar a 
segurança de nossas equipes, contamos 
com os relatos de perigo. Essa 
ferramenta possibilita que situações de 
risco, nas quais não houve acidentes, 
possam ser investigadas e medidas 
corretivas sejam tomadas com o máximo 
de antecedência, compartilhando as 
informações com todas as unidades.

Com foco na conscientização das 
comunidades do entorno de nossas 
usinas, realizamos campanhas 
educativas sobre segurança e a 
importância do respeito às sinalizações 
existentes. Essas campanhas são 
transmitidas por meio de veículos de 
comunicação de grande alcance nos 
municípios em que estão localizadas 
nossas instalações. As usinas também 
ficam de portas abertas para receber 
estudantes das escolas locais para 

visitas, durante as quais são informados 
sobre como realizar atividades de 
lazer sem comprometer a segurança. 
Em 2016, 5.201 pessoas participaram 
de visitas às usinas e eventos 
desenvolvidos pela AES Tietê.

Desde janeiro de 2009, não há 
acidentes com a população em nossas 
usinas. G4-EU25

Para garantir a segurança das operações e 
das comunidades em torno de nossas usinas 
hidrelétricas e PCHs, monitoramos continuamente 
a estrutura das barragens construídas.  
Contamos também com um PAE (Plano de  
Ação de Emergência), que está sendo 
implementado de acordo com os prazos 
estabelecidos pela Resolução 696/2005 da 
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Por meio de instrumentação instalada nas 
estruturas, avaliamos continuamente as condições 
estruturais das barragens. Também realizamos 
inspeções periódicas com técnicos, além de uma 
inspeção anual regular detalhada conduzida por 
engenheiros especializados, que complementa o 
diagnóstico e avaliação das estruturas. 

A cada dois meses, produzimos relatórios de 
consistência das medições de instrumentação. 
Anualmente, um relatório completo apresenta o 
resultado do laudo das estruturas físicas, riscos e 
planos de ação para garantir a disponibilidade das 
operações.

No monitoramento dos reservatórios, possuímos 
alertas sonoros que são disparados sempre 
antes da abertura das comportas, como forma de 
avisar as comunidades do entorno da operação. 
Assim, evitamos acidentes com pessoas que 
eventualmente tenham ultrapassado os limites 
de segurança na utilização das águas para 
atividades de lazer ou para pesca, por exemplo.

SEGURANÇA DAS BARRAGENS G4-14 | G4-DMA
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Proteção da 
biodiversidade  



Os investimentos e programas que 
realizamos para promover a conservação 
da biodiversidade no entorno de nossos 
reservatórios, além de atenderem às 
demandas legais relacionadas à concessão 
dos ativos e processos de licenciamento, 
contribuem para o desenvolvimento 
sustentável da região. Os resultados 
alcançados nos ajudam a subsidiar políticas 
públicas direcionadas para a proteção dos 
recursos naturais do país, gerando valor 
para a sociedade e, principalmente, para as 
comunidades dos municípios em que nossos 
ativos estão localizados.

Dentro do Programa de Monitoramento e 
Conservação da Fauna, o projeto de manejo 
da onça-parda na Bacia do Rio Tietê, realizado 
desde 2013, é um dos que permitem avaliar 
os impactos das atividades humanas sobre as 
condições e habitats dos animais. A iniciativa 
é realizada em parceria com o Instituto 
Pró-Carnívoros e, por meio de “armadilhas 
fotográficas” e utilização de rádio-colares, é 
feito o acompanhamento da espécie e de sua 
adaptação ao meio ambiente.

Também investimos na preservação da 
fauna aquática nos locais em que estão 
nossos reservatórios. Essas ações têm como 
objetivo manter os estoques pesqueiros e 
beneficiar as comunidades que desenvolvem 
atividades econômicas ligadas à pesca nos 
rios e reservatórios. 

Nosso Programa de Manejo Pesqueiro 
promove o repovoamento dos rios com 
alevinos de espécies de peixes como a 

piracanjuba, ameaçada de extinção. Os 
alevinos são criados em tanques próprios 
nas usinas de Promissão e Barra Bonita, 
que simulam o fenômeno da piracema para 
estimular a procriação. Quando atingem o 
tamanho adequado para se proteger dos 
predadores, são soltos nos rios.

Em 2016, estudos científicos demonstraram 
a eficácia do Programa de Manejo. 
Pesquisadores da Universidade Estadual 
de Maringá e da Universidade Estadual de 
Londrina identificaram que peixes adultos, 
capturados no último ano, possuem a mesma 
composição genética dos alevinos soltos em 
2013, comprovando que os peixes criados 
em tanques conseguiram se desenvolver nas 
bacias hidrográficas.

Em parceria com duas universidades 
paulistas (USP e Unesp), iniciamos um novo 
projeto que visa a preservação do bagre-sapo, 
espécie de peixe que também está em risco 
de extinção. Batizada de “Barriga de Aluguel”, 
a iniciativa tem como objetivo criar técnicas de 
biotecnologia para que seja gerado um filhote 
com características genéticas preservadas a 
partir de um óvulo já fecundado de uma outra 
espécie não ameaçada – a mandi-guaçu. Com 
essa iniciativa, pioneira no Brasil, buscamos 
repovoar as bacias dos rios Tietê e Pardo.

Esses projetos de recuperação de espécies 
aquáticas são desenvolvidos com recursos 
de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), em 
conformidade com as diretrizes estabelecidas 
pela ANEEL. Em 2016, investimos um total 
de R$ 1,44 milhão em ações de proteção 

PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE
G4-DMA | G4-EN12

ambiental. Nos levantamentos 
realizados em campo, no mesmo ano, 
nas áreas dos reservatórios, foram 
identificadas oito espécies em risco de 
extinção, listadas pelo Ibama como em 
nível vulnerável. G4-EN14
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Relacionamento  
com nossos públicos 



Na estratégia de crescimento e 
desenvolvimento dos negócios da 
AES Brasil, a gestão dos públicos 
de relacionamento é fundamental 
para entender suas necessidades 
e desenvolver estratégias para 
potencializar o valor compartilhado 
por meio de nossas atividades e 
operações. Para estruturar esse 
processo e definir os melhores 
mecanismos de engajamento, 
nossos públicos de relacionamento 
foram agrupados em uma matriz.

RELACIONAMENTO COM NOSSOS PÚBLICOS
G4-24 | G4-25 | G4-26

  Influenciam
  Sustentam
  Dependem/Sustentam
  Regulam/Fiscalizam

ÓRGÃOS 
REGULATÓRIOS

PODER 
PÚBLICO

CLIENTES

FORNECEDORES

ACIONISTAS COLABORADORES

COMUNIDADE

SOCIEDADE 
CIVIL 

ORGANIZADA

AGENTES DO 
SETOR ELÉTRICO

IMPRENSA
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As demandas dos órgãos regulatórios 
e representantes do poder público 
são endereçadas às empresas por 
meio das áreas regulatória e de 
relações institucionais da AES Brasil, 
responsáveis pelo encaminhamento 
das requisições de acordo com o 
assunto e pela participação em 
audiências públicas e fóruns setoriais, 
entre outros mecanismos.

Em nosso modelo de negócio, 
identificamos públicos que influenciam 
as mudanças no setor elétrico – 
imprensa, agentes do setor elétrico, 
organizações da sociedade civil e 
as comunidades locais. Com eles, 
nosso relacionamento é conduzido 
diretamente pelas áreas com as 
quais ocorrem pontos de contato. 
A identificação das demandas e os 
processos de engajamento também são 
realizados pelos gestores de maneira 
descentralizada, de acordo com nossos 
valores e diretrizes estratégicas.

Para melhorar o fluxo de  
informações com jornalistas, a  
AES Brasil estruturou a Sala Energia 
de Imprensa, reconhecida pelo Prêmio 
Aberje (Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial) como 
projeto vencedor de 2016 na categoria 
“comunicação e relacionamento com 

Em 2016 a AES Brasil foi 
uma das empresas que 
participaram das discussões 
com o GVCes (Centro de 
Estudos em Sustentabilidade 
da Fundação Getulio Vargas) 
para a construção de uma 
ferramenta de 
AVALIAÇÃO 
DE RISCOS 
SOCIOAMBIENTAIS 
e criticidade na  
CADEIA DE 
SUPRIMENTOS.
Nossa contribuição está 
baseada na matriz utilizada 
no programa Parcerias 
Sustentáveis como 
ferramenta para avaliar e 
desenvolver os fornecedores.

Com foco no relacionamento com 
nossos acionistas e investidores, 
possuímos canais de comunicação e 
divulgação que seguem as melhores 
práticas do mercado, disponibilizando 
informações ágeis e claras sobre nossas 
atividades e nosso desempenho. Em 
2016, fomos reconhecidos com o Troféu 
Transparência, na categoria companhia 
do setor de energia, concedido pela 
Anefac (Associação Nacional dos 
Executivos de Finanças, Administração  
e Contabilidade).

Periodicamente, realizamos pesquisas 
com nossos públicos estratégicos para 
avaliar o nível de satisfação e identificar 
suas principais demandas. Em 2016, 

esses levantamentos foram feitos 
com nossos acionistas, colaboradores 
(Pesquisa de Clima), clientes, 
fornecedores e com a imprensa.

Em 2017, como forma de evoluir no 
relacionamento com nossos públicos, 
investiremos na estruturação de uma 
plataforma que permita gerenciar temas-
chave do negócio e seus respectivos 
riscos em relação aos nossos públicos, 
inclusive com a possibilidade de 
desenhar planos de ação individualizados 
para cada pessoa que se relaciona com 
a companhia. As informações passarão a 
ser documentadas e compartilhadas de 
maneira sistêmica, tornando o processo 
ainda mais eficiente para os gestores.

a imprensa”. O acesso à Sala Energia 
é feito pela internet e está aberto a 
todos os interessados, com materiais 
informativos, vídeos e áudios sobre  
as atividades de todas as empresas  
da AES no Brasil.
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Para avaliar o desempenho de 
nossos colaboradores e o alinhamento 
à estratégia corporativa, contamos, 
desde 2007, com o Programa 
de Gestão do Desempenho, que 
contempla um ciclo anual de avaliação 
das entregas e do potencial de 
cada profissional. Especialmente 
para a liderança, esse processo é 
mais focado no Contrato de Gestão, 
ferramenta que contempla as metas 
individuais dos colaboradores a 
serem alcançadas de acordo com os 
objetivos da companhia, cuja evolução 
é acompanhada por meio de reuniões 
semestrais. G4-LA11

Para capacitar nossas lideranças, 
contamos com a Academia de 
Líderes, que estabelece trilhas de 
conhecimento a serem percorridas 
pelos gestores ao longo do ano 
por meio de treinamentos on-line. 
Possuímos, ainda, um programa de 
Gestão de Potenciais, que identifica 
os colaboradores alinhados aos 
nossos valores e à estratégia e que 
podem ocupar posições de liderança 
na companhia. Esses profissionais 
passam por treinamentos e, assim, 
entram no plano de sucessão que 
estabelecemos anualmente.

A gestão do capital humano na 
AES Brasil é centralizada na área 

Sermos reconhecidos como um dos 
melhores lugares para se trabalhar é um 
dos objetivos traçados pelo Planejamento 
Estratégico Sustentável da AES Brasil. 
Nosso foco é garantir que nossos 
colaboradores sintam-se motivados e 
valorizados no ambiente de trabalho, 
assumindo o protagonismo para realizar 
suas atividades com excelência e 
satisfação, o que resulta em ganhos de 
eficiência, produtividade e qualidade. Em 
2016, a AES Tietê entrou no ranking das 
150 Melhores Empresas para se Trabalhar, 
elaborado pela revista Você S/A.

Esse resultado é consequência das 
políticas e práticas que possuímos para 
apoiar o desenvolvimento e o crescimento 
profissional de nossos colaboradores. 
No último ano, por exemplo, investimos 
mais de R$ 694,4 mil em treinamentos 
e programas de capacitação, 
abrangendo tanto aspectos técnicos e 
de segurança para o aprimoramento das 
nossas operações quanto temas para 
reforçar nossa cultura corporativa e o 
desenvolvimento das lideranças.  
No total, foram 16 mil horas de 
capacitação, equivalentes a uma média  
de 46,3 horas por colaborador,  
12% inferior ao resultado de 2015, de  
52,8 horas por colaborador. G4-LA9

Nossa política de contratações prevê 
a realização de um processo seletivo 

COLABORADORES
G4-DMA

interno, a partir da nossa base de dados 
e da divulgação das vagas nos canais 
de comunicação corporativos, para todas 
as posições disponíveis. A contratação 
de novos profissionais no mercado é 
realizada apenas se nenhum dos nossos 
colaboradores puder ser promovido. 
Anualmente, aproximadamente 40% de 
nossas vagas são preenchidas por meio 
de contratações internas.

Força de trabalho
G4-10

  Colaboradores próprios 
  Terceiros, estagiários e aprendizes

2014 2015 2016

1.153

343

1.165

350

899

362

Para atingir os objetivos de 
crescimento e expansão do portfólio, 
reestruturamos as nossas áreas 
técnicas e comerciais e reforçamos 
a equipe de colaboradores com 
profissionais de perfis diversos. 
Nossa estrutura conta com 
especialistas para o desenvolvimento 
de novas tecnologias e para 
a implementação de novos 
negócios na geração de energia. 
Também possuímos uma equipe 
multidisciplinar para comercializar 
as soluções de nosso portfólio, 
capacitada para entender as 
demandas dos clientes e propor o 
projeto mais adequado para cada tipo 
de necessidade.

NOVAS COMPETÊNCIAS  
PARA O CRESCIMENTO

de recursos humanos, tendo como 
focos de atenção a gestão de talentos, 
o clima organizacional, remuneração e 
relacionamento com os sindicatos. As 
estratégias de atuação são direcionadas 
conforme as especificidades de cada 
segmento de atuação. Em 2016, a 
satisfação no ambiente de trabalho 
atingiu 81%, abaixo da meta de 85%. 
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Desenvolver e fortalecer um 
relacionamento ético com nossos 
fornecedores é estratégico para o 
crescimento dos negócios, na medida em 
que assegura a capacidade operacional, 
promove a inovação, a geração de valor 
e as novas oportunidades e garante 
a gestão dos riscos na cadeia de 
suprimentos. A gestão dessa relação é 
feita por meio do programa Parcerias 
Sustentáveis, existente desde 2013 e 
que direciona as ações de seleção e 
desenvolvimento de nossos parceiros.

Para direcionar nossos esforços e 
planos de ação no relacionamento com 
os parceiros, classificamos todos os 
nossos fornecedores de produtos e 
serviços de acordo com uma matriz de 
criticidade que pondera possíveis riscos 
(econômicos, sociais e ambientais) para 
nossos negócios e a complexidade de 
mercado para as contratações. Em 2016, 
aproximadamente 450 empresas que 
atendem a AES Brasil, distribuídas em 
12 categorias de produtos e serviços, 
foram avaliadas. Desse total, 97 eram 
fornecedores da AES Tietê. G4-12

Os contratos de parceiros que têm 
alto nível de criticidade e complexidade, 
como os prestadores de serviços 
para manutenção das usinas, são 
gerenciados por meio do IDF (Índice 
de Desempenho do Fornecedor). Essa 

FORNECEDORES
G4-DMA

ferramenta possibilita aos gestores 
das áreas contratantes avaliar durante 
a vigência do contrato o desempenho 
dos parceiros contratados de 
acordo com indicadores e diretrizes 
estabelecidas previamente. Dessa 
forma, conseguimos estabelecer, 
com agilidade, planos de ação para 
aprimoramento dos fornecedores que 
não estejam atendendo aos requisitos 
mínimos de qualidade, eficiência e 
performance socioambiental.

Para cada categoria de fornecimento, 
estabelecemos questionários de 
avaliação que são preenchidos 
mensalmente pelos gestores do 
contrato para avaliar critérios 
sociais, de segurança, ambientais e 
operacionais, que têm pesos diferentes 
de acordo com o tipo de produto 
comprado ou serviço contratado. 
Entre os aspectos avaliados estão 
ética e compliance, respeito a direitos 
trabalhistas, validade das licenças 
ambientais, práticas de investigação  
de acidentes, entre outros. Para dar 
mais agilidade no processo de gestão 
dos contratos, desenvolvemos em  
2016 uma ferramenta para o 
preenchimento dos questionários de 
avaliação em smartphones e tablets e 
que será utilizada em larga escala a 
partir de 2017.

Nossa Diretoria também acompanha 
a evolução de desempenho dos 
parceiros por meio de relatórios 
mensais, com a discriminação de 
cada área responsável pela gestão 
do contrato.

Todos os meses, nossos parceiros 
são informados de seu desempenho 
no IDF e recebem as avaliações 
feitas pelos gestores, o que confere 
transparência ao processo. Os 
fornecedores com desempenho 
abaixo da meta estabelecida são 
convidados a desenvolverem planos 
de melhoria, com prazos e objetivos 
definidos. Os parceiros que superam 
as metas são indicados para o Prêmio 
Melhores Fornecedores AES Brasil, 
realizado desde 2011. Além disso, as 
melhores práticas dos fornecedores 
com alto nível de performance são 
compartilhadas em workshops 
específicos ao longo do ano.

• Implementação de 
políticas, processos  
e ferramentas de gestão  
de fornecedores.

• Avaliação contínua de 
desempenho dos parceiros 
e gestão de riscos na 
cadeia de suprimentos.

• Desenvolvimento 
e engajamento de 
fornecedores e 
colaboradores.

• Reconhecimento  
das melhores práticas  
e resultados.

Frentes de inovação  
e aprimoramento do
PARCEIRAS 
SUSTENTÁVEIS
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A fim de dar mais agilidade e transparência 
na interação com nossos parceiros, 
lançaremos em 2017 um novo portal 
para fornecedores, que disponibilizará 
informações relevantes, realizará toda a 
conciliação do processo de faturamento 
e pagamento, além de permitir o 
acompanhamento do desempenho no IDF. 
A nova plataforma também melhorará o 
processo de comunicação com os parceiros, 
possibilitando o envio de documentos e a 
troca de informações entre os fornecedores 
e gestores dos contratos.

O Prêmio Melhores Fornecedores  
AES Brasil tem o objetivo de reconhecer 
os parceiros com as melhores práticas e 
resultados, além de também promover a 
troca de experiências e o desenvolvimento 
de toda a nossa cadeia de suprimentos, 
incentivando os fornecedores que não foram 
indicados a melhorarem seus processos. 

Na sexta edição, realizada em 2016, 185 
fornecedores foram elegíveis ao Prêmio com 
base em seu desempenho no IDF. A média 
de pontuação dos participantes aumentou 
de 76 (em 2011) para 81 (em 2016), 
demonstrando a efetividade dos planos de 
desenvolvimento que realizamos em nossa 
cadeia de suprimentos.

No último ano, além dos vencedores nas  
11 categorias, reconhecemos quatro cases de 
projetos realizados por nossos fornecedores 
relacionados a inovação e sustentabilidade. 
Os premiados foram escolhidos pelo 
alinhamento de suas ações aos objetivos 
estratégicos da AES Brasil e pelos resultados 
e impactos positivos gerados.

A premiação também é voltada para nossos 
colaboradores, com o intuito de promover o 
engajamento dos gestores de contratos no 
aprimoramento de nossos processos. Seis 
colaboradores foram premiados em 2016.

RECONHECIMENTO DAS  
MELHORES PRÁTICAS

Anualmente, realizamos uma pesquisa 
de percepção da satisfação com nossos 
fornecedores para identificar oportunidades de 
melhoria no relacionamento e aprimorar nossos 
processos e tecnologias. Com base nessas 
avaliações, foi iniciado um projeto piloto de  
pré-qualificação dos fornecedores da AES Tietê, 
em linha com as diretrizes da certificação  
ISO 55001 (gestão de ativos). Com essa iniciativa, 
temos o objetivo de evoluir o processo de seleção 
dos fornecedores e dar mais ênfase a aspectos 
de qualidade e ecoeficiência para a tomada de 
decisão, além dos critérios econômico-financeiros.

37 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE | 2016



Nos municípios em que atuamos, temos o 
objetivo de impulsionar o desenvolvimento 
sustentável por meio da inovação social. Com 
uso de recursos financeiros próprios e de leis 
de incentivo, temos a possibilidade de provocar 
transformações positivas na vida das pessoas 
e das comunidades, apoiando soluções 
inovadoras de energia, geração de renda e 
empoderamento, que proporcionem ganhos 
para todos os envolvidos.

O Instituto AES, criado em 2016, foi 
estruturado para ampliar nossa capacidade 
de gerar valor nesse sentido, aumentando a 
capilaridade da nossa atuação e os impactos 
positivos que causamos por meio de nossos 
projetos. Ele passa a ser responsável por 
gerenciar a atuação social voluntária da  
AES Brasil em três pilares:

• Formação do cidadão: despertar  
a criatividade e a inovação em crianças e 
jovens, a fim de engajá-los ao uso seguro e 
eficiente da energia elétrica e com os temas 
do desenvolvimento sustentável. 

• Inovação para o desenvolvimento social: 
apoiar empreendedores sociais na busca por 
soluções energéticas de baixo custo para 
populações de baixa renda. 

• Empreendedorismo consciente:  
apoiar e encorajar as comunidades  
onde a AES Brasil atua, para a geração  
de renda e ganho de autonomia.

COMUNIDADES LOCAIS  
G4-DMA | G4-SO1

A Casa de Cultura e Cidadania é um projeto sociocultural 
realizado pelo Instituto Agires e tem como objetivo transformar 
a realidade de crianças, jovens e adultos por meio de atividades 
voltadas a arte, cultura, cidadania e qualidade de vida, 
principalmente para as comunidades de baixa renda. Em 2016, 
1,5 mil crianças e jovens foram beneficiados diretamente e 
167.247 atendimentos foram realizados em cursos regulares, 
palestras e apresentações nas unidades de Lins, Barra Bonita, 
São José do Rio Pardo e Caconde, patrocinadas pela AES Tietê. 

Desde 2008, o patrocínio da AES Brasil às sete unidades  
do projeto era suportado, em grande parte, pela aplicação  
da Lei de Incentivo à Cultura, que possibilita a isenção fiscal 
de imposto de renda para aplicação em ações sociais. Entre 
2016 e 2017, a redução da disponibilidade de recursos 
aplicável nesse modelo foi da ordem de 70%, inviabilizando  
a continuidade da parceria.

Nos últimos três anos, face à nova realidade econômica  
do país, a AES Brasil sinalizou à Casa de Cultura e  
Cidadania a necessidade de readequação do modelo de 
atuação e contribuiu para fortalecer a imagem do projeto 
frente a possíveis novos patrocinadores.

Mesmo com o término do patrocínio, a AES Brasil  
manterá o compromisso com o desenvolvimento sustentável 
das comunidades impactadas pelo projeto. Um novo plano  
de atividades para as regiões será formatado em 2017,  
de acordo com as diretrizes do Instituto AES, e apresentado 
aos representantes locais.

CASA DE CULTURA E CIDADANIA: 
REDIRECIONAMENTO DAS AÇÕES  

SOCIAIS VOLUNTÁRIAS
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Investimento  
Social Privado

Em 2016, a AES Tietê investiu  
R$ 4 milhões8 em projetos sociais 
nas áreas de educação, cultura, 
esporte e saúde, capacitação 
profissional inclusiva e influência 
social com recursos financeiros 
próprios e de leis de incentivo.  
A partir de 2017, a atuação social 
voluntária da AES Tietê passa  
a ser gerida pelo Instituto AES,  
com foco em inovação social. 

A criação do Instituto AES traz 
como benefícios a potencialização 
da capacidade de formar parcerias e 
trabalhar em rede com beneficiários 
dos projetos sociais, empreendedores, 
voluntários, atores da sociedade civil 
e parceiros do setor público. De forma 
colaborativa, conseguiremos fazer 
melhor uso dos recursos disponíveis 
na gestão de projetos, na avaliação 
econômica, na gestão do conhecimento 
e na estruturação de um ambiente 
em que as pessoas e organizações 
apoiadas tornam-se protagonistas de 
seu próprio desenvolvimento.

Conheça todos os projetos apoiados 
pela AES Brasil em 2016 na página 40.

Apoio ao CMDCA  
e Fundo do Idoso

Em 2016, 9 municípios do interior do 
estado de São Paulo foram beneficiados 
com doações da AES Tietê para projetos 
que contribuem para o desenvolvimento 
de crianças e adolescentes e de atenção 
ao idoso. Foram cerca de R$ 2 milhões 
investidos no final de 2015 em CDMCAs 
(Conselhos Municipais dos Direitos  
da Criança e do Adolescente) e Fundos 
do Idoso, capacitados pela AES Tietê 
em gestão dos projetos e captação  
de recursos. Para o desenvolvimento  

de novos projetos, a empresa  
investiu, ao final de 2016, R$ 444 mil  
em CMDCAs de 8 municípios e 
também R$ 444 mil em Fundos do 
Idoso de 6 municípios. 

Voluntariado
Nossos colaboradores são 

incentivados a contribuir com o 
desenvolvimento das comunidades 
por meio do Energia do Bem, nosso 
programa de voluntariado que passou 
a ser gerido pelo Instituto AES. Com 
essa mudança, em 2017 o programa 
será reestruturado, com novas 
oportunidades de atuação voluntária  
e maior relação com a proposta  
de impacto do Instituto.

Em 2016, 1.013 colaboradores 
da AES Brasil foram voluntários no 
Energia do Bem, dos quais 59  
eram da AES Tietê, e mais de 9 mil 
pessoas foram beneficiadas. 

Ainda no último ano, criamos o 
projeto Energia em Movimento, que 
engaja os voluntários na realização 
de benfeitorias permanentes nas 
comunidades focadas na promoção 
de eficiência energética, consumo 
consciente e inovação. Os projetos 
aprovados foram avaliados por uma 
banca de líderes da AES Brasil e 
serão implementados em 2017. 

8Parte dos projetos acontecerá em 2017,  
no entanto se referem a investimentos 
aportados em 2016.
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Casa de Cultura e Cidadania

Centro Educacional  
Infantil Luz e Lápis

Energia do Bem

Campanhas de Segurança

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

Todo lugar tem uma  
história para contar  
(Museu da Pessoa)
O Palco (Polo Cultural)

Cine na Praça Itinerante  
(Alexa Filmes)

Projeto Artes Integradas 
(Instituto Pombas Urbanas)

Banco de Técnicos

Fundação Abrinq

Iniciativas empresariais  
do GVces – Fundação  
Getulio Vargas
Ideia Sustentável

ENASE
Sendi 

Projeto sociocultural realizado pelo Instituto Agires, a Casa de Cultura e Cidadania tem como 
objetivo transformar a realidade de crianças, jovens e adultos por meio de atividades voltadas a arte, 
cultura, cidadania e qualidade de vida, principalmente para as comunidades de baixa renda

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

Programa de voluntariado da AES Brasil

Campanhas na mídia local para conscientizar a população sobre os riscos que envolvem  
as práticas esportivas e o lazer próximos aos reservatórios da companhia
Apoio a projetos sociais inscritos, de acordo com as prioridades  
e normas estabelecidas pelo Conselho

Apoio a projetos sociais inscritos, de acordo com as prioridades  
e normas estabelecidas pelo Conselho

Projeto de registro da memória de dois municípios a partir das histórias de vida dos seus  
moradores feito pelas escolas de ensino fundamental, com seus professores e alunos

Projeto de incentivo à criatividade e à arte como alternativas
de inserção social para crianças e adolescentes

Exibição de filmes ao ar livre em praças públicas e realização de oficinas de  
revitalização das praças com envolvimento de jovens e crianças

Por meio de espetáculos e debates, pretende difundir pelo estado  
de São Paulo o processo de formação artística desenvolvido pelo  
Instituto Pombas Urbanas com jovens da periferia da capital paulista

Curso de capacitação de alunos formados em cursos técnicos para estagiarem na AES Tietê

Organização sem fins lucrativos que tem como missão promover a defesa  
dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes
Projetos 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
Fórum para dialogar e construir ferramentas, soluções, estratégias  
e políticas em prol do desenvolvimento sustentável
Encontro Nacional dos Agentes do Setor Elétrico
XXII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica

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

Duas unidades, Santo Amaro e 
Guarapiranga, ambas na região 
Sul da cidade de São Paulo
Aplicável a todas as unidades  
da AES Tietê
Comunidades no entorno das 
bordas dos reservatórios
Barra Bonita, Boraceia, Buritama, 
Caconde, Igaraçu do Tietê, Lins, 
Mococa e Promissão 
Buritama, Caconde, Igaraçu do 
Tietê, Lins, Mococa e Promissão

Municípios serão  
definidos em 2017

Municípios serão  
definidos em 2017

Municípios serão  
definidos em 2017

Municípios serão  
definidos em 2017

Bauru e Bariri

Brasil

Brasil

São Paulo

Rio de Janeiro
Curitiba

1.500 crianças e jovens 
beneficiados diretamente  
pelas atividades e 167.247 
atendimentos em cursos regulares, 
palestras e apresentações
234 crianças

59 colaboradores envolvidos
9.747 beneficiados
Indeterminado

O número de beneficiados será 
definido em 2017 a partir da 
execução dos projetos
O número de beneficiados será 
definido em 2017 a partir da 
execução dos projetos
O número de beneficiados será 
definido em 2017 a partir da 
execução dos projetos
O número de beneficiados será 
definido em 2017 a partir da 
execução dos projetos
O número de beneficiados será 
definido em 2017 a partir da 
execução dos projetos
O número de beneficiados será 
definido em 2017 a partir da 
execução dos projetos

10

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

600 pessoas
2.000 pessoas

R$ 940.000,02

R$ 238.822,98

R$ 49.016,31

R$ 100.000,00

R$ 443.650,21

R$ 443.650,21

R$ 300.000,00 

R$ 800.000,00

 
R$ 300.000,00 

R$ 119.840,00 

R$ 100.000,00

R$ 13.491,00

R$ 25.000,00

R$ 35.000,00

R$ 33.726,35
R$ 60.000,00

Recursos próprios

Recursos próprios

Recursos próprios

Recursos próprios

Recursos Incentivados – FUMCAD (Fundo Municipal  
dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Recursos Incentivados – Fundo do Idoso

Recursos incentivados – Lei Rouanet

Recursos incentivados – Lei Rouanet

Recursos incentivados – Lei Rouanet

Recursos incentivados – Lei Rouanet

Recursos próprios

Recursos próprios

Recursos próprios

Recursos próprios

Recursos próprios
Recursos próprios

Recursos 
investidos

Número estimado  
de beneficiadosDescriçãoProjeto Área de influência Orígem dos recursos

Linha de atuação: educação, cultura, esporte e saúde

Linha de atuação: capacitação profissional inclusiva

Linha de atuação: influência social
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Anexo 
GRI



Pelo 11º ano consecutivo, 
publicamos nosso Relatório de 
Sustentabilidade, que apresenta 
a maneira como gerenciamos os 
aspectos materiais de nosso negócio, 
nossos resultados e aprendizados e 
perspectivas para nossos negócios 
no curto, médio e longo prazos. 
As informações consideram o 
período de janeiro a dezembro de 
2016 e passaram por verificação 
externa pela KPMG Financial Risk 
& Actuarial Services Ltda., assim 
como no ano anterior. As entidades 
consideradas no escopo do Relatório 
são as mesmas contempladas 
pelas Demonstrações Contábeis, 
garantindo o alinhamento das 
informações entre esses documentos. 
G4-17 | G4-28 | G4-29 | G4-30 | G4-33

O documento está de acordo 
com a opção Essencial da versão 
G4 das diretrizes da GRI (Global 
Reporting Initiative) e também 
considera os princípios do Relato 
Integrado, com destaque para o 
modelo de criação de valor nos 
capitais financeiro, manufaturado, 
natural, intelectual, humano e 
social e de relacionamento. Além 
desta publicação completa em PDF, 
nos idiomas português e inglês, 
desenvolvemos neste ciclo de  
relato uma versão on-line  
com os principais destaques e 
aspectos-chave. G4-32

Matriz de Materialidade 
G4-18

Desde 2014, o conteúdo de nosso 
Relatório é definido a partir dos temas de 
maior interesse para nossos públicos de 
relacionamento e de maior impacto em 
nossa estratégia. Anualmente, revisamos 
e atualizamos a lista de tópicos materiais, 
a fim de garantir continuamente o 
alinhamento de nossa prestação de contas 
às demandas e anseios de nossos públicos.

Em 2016, esse processo contemplou 
três frentes de trabalho complementares. 
Em um primeiro momento, avaliamos os 
resultados das pesquisas conduzidas 
ao longo do ano com públicos de maior 
criticidade para o nosso negócio.  
Nesse contexto, consideramos as 
expectativas de nossos fornecedores, 
acionistas e clientes.

A segunda etapa, focada na  
estruturação de um mecanismo ativo 
de escuta aos nossos colaboradores, 
consistiu na realização de um painel que 
reuniu 16 profissionais da AES Tietê. No 
encontro, os participantes priorizaram os 
tópicos da sustentabilidade propostos para 
análise, conforme a avaliação do impacto 
para a relação deles com a companhia, e 
realizaram discussões qualitativas.

Por fim, conduzimos um amplo processo 
de análise de documentos de outras 
companhias do setor elétrico, temas de 
maior interesse da sociedade civil (por 
meio de pesquisas nos principais veículos 
da imprensa brasileira) e questões 

da sustentabilidade destacadas por 
referenciais globais de relato,  
acordos multilaterais e iniciativas 
nacionais e internacionais em prol do 
desenvolvimento sustentável.

Todos esses insumos externos foram 
consolidados à luz do Planejamento 

Estratégico Sustentável da  
AES Brasil, garantindo a integração  
entre os tópicos abordados no Relatório 
de Sustentabilidade e os temas de maior 
relevância entre os objetivos estratégicos 
da companhia. Como resultado, 
identificamos 8 temas materiais.

SOBRE O RELATÓRIO
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ODSPrincípio do 
Pacto Global

Nosso Relatório de 
Sustentabilidade também tem 
como objetivo apresentar nossos 
principais avanços no âmbito 
do Pacto Global, do qual somos 
signatários desde 2005. Na 
tabela ao lado, evidenciamos 
a relação entre nossos temas 
materiais e os princípios do 
Pacto Global, a fim de facilitar a 
identificação desses conteúdos 
por parte de nossos públicos de 
relacionamento. Nessa mesma 
linha, também apresentamos uma 
correlação entre nossos temas 
materiais e os ODS (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável), 
pontuando aqueles com os quais 
podemos contribuir de forma mais 
direta. Para os interessados em 
obter mais informações sobre 
esses assuntos ou compartilhar 
sugestões e comentários acerca de 
nosso Relatório, colocamos nossa 
equipe à disposição pelo e-mail 
sustentabilidade@aes.com.  
G4-31 

Ética e governança

Canais de diálogo

Desempenho	financeiro

Gestão de riscos e  
eficiência	operacional

Inovação

Segurança das equipes e 
das operações

Proteção da biodiversidade

Desenvolvimento das 
comunidades

G4-57 | G4-58
Combate à corrupção

G4-24 | G4-25 | G4-26 | G4-27
Avaliação ambiental de fornecedores
Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas

Desempenho econômico

G4-2
Desempenho econômico
Energia
Emissões
Acesso
Treinamento e educação
Pesquisa e desenvolvimento

Emprego
Saúde e segurança no trabalho
Planejamento e resposta a desastres/emergências

Biodiversidade

Saúde e segurança do cliente
Comunidades locais

10

8

-

7 e 8

6

6

8

1

Aspecto/indicadores GRITema material

G4-19 | G4-27

Capítulos do 
Relatório

Nós somos a  
AES Tietê

Relacionamento com 

nossos públicos

Nós somos a  

AES Tietê e Nossa 

estratégia

Nós somos a 

AES Tietê, Nossa 

estratégia e Eficiência 

nas operações

Nossa estratégia 

e Estratégia de 

crescimento

Segurança em 

primeiro lugar

Proteção da 

biodiversidade

Relacionamento com 

nossos públicos
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G4-10 e G4-11 | A tabela a seguir 
apresenta nossa força de trabalho por 
gênero. Todos os nossos colaboradores 
estão cobertos por acordos coletivos e 
são contratados de acordo com a CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho), 
atuam em período integral. Apenas os 
aprendizes são contratados por tempo 
determinado, em acordo com a Lei 
10.097/2000 (Lei da Aprendizagem).

Em períodos específicos de 
manutenção das usinas, temos um 
aumento pontual do número de 
trabalhadores, mas essa variação não 
apresenta uma periodicidade regular, 
variando conforme as necessidades de 
parada programada. Não contamos com 
trabalhadores autônomos em atividades 
significativas.
.

G4-12 | Em 2016, os gastos da  
AES Tietê com fornecedores totalizaram 
aproximadamente R$ 325 milhões. 
No fim do período, nossa base 
contava com 1.183 parceiros ativos. 
Todos os fornecedores da companhia 
são categorizados conforme uma 
matriz de criticidade que considera 
a complexidade do mercado em que 
esses fornecedores atuam, o impacto  
de suas atividades para o negócio da  
AES Tietê e o montante de pagamentos 
a serem efetuados. Entre os 
fornecedores mais críticos, destacam-se  
as empresas que prestam serviços  
de manutenção das usinas. 

Para monitorar o desempenho desses 
parceiros e minimizar riscos para os 
nossos negócios, contamos com o 
programa Parcerias Sustentáveis, no 
qual os fornecedores considerados 

críticos são avaliados e recebem uma 
nota de avaliação – o IDF (Índice de 
Desempenho do Fornecedor). Leia mais 
sobre o tema na página 36.

G4-13 | Em agosto de 2016, aprovamos 
em Assembleia Geral extraordinária um 
aumento de capital da AES Tietê no valor 
de R$ 154,6 milhões. As ações emitidas 
foram atribuídas à AES Holdings Brasil, 
respeitando o direito de preferência 
assegurado a nossos acionistas. Após a 
operação, o capital social da companhia 
passou de R$ 262,0 milhões para  
R$ 416,6 milhões.

G4-15 | A adoção de compromissos 
externos contribui para incorporamos 
em nossa gestão aspectos-chave da 
sustentabilidade, antecipando demandas 
da sociedade civil e unindo esforços 
com outras organizações para temas 
fundamentais ao desenvolvimento 
sustentável. Desde 1999 estamos 
entre as Empresas Amigas da Criança, 
organização da Fundação Abrinq que 
tem como missão promover a defesa 
dos direitos e o exercício da cidadania 
de crianças e adolescentes. Em 2006 
nos tornamos signatários do Pacto 
Global (ONU), prestando contas ano 
a ano de nossos esforços alinhados 
aos 10 princípios da iniciativa, e em 
2008 assinamos o Pacto Empresarial 
pela Integridade e Contra a Corrupção, 

compromisso articulado também com 
as Nações Unidas e coordenado pelo 
Instituto Ethos. 

No âmbito da troca de experiências 
e do desenvolvimento de estudos 
em sustentabilidade empresarial, 
temos ganhado força desde 2010, e 
formalmente desde 2013, pela atuação 
com as Iniciativas Empresariais 
do GVCes (Centro de Estudos em 
Sustentabilidade da FGV). No último 
ano, mais uma vez, procuramos nos 
alinhar às iniciativas mais importantes 
para o desenvolvimento sustentável ao 
aderir formalmente aos ODS (Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável).

G4-16 | A participação em associações 
setoriais e organizações da sociedade 
civil também é relevante para 
que possamos contribuir com a 
evolução de discussões de temas 
estratégicos para nossos negócios. 
Entre as associações do setor 
elétrico, atuamos na governança e 
em grupos de trabalho da Abrage 
(Associação Brasileira das Empresas 
Geradoras de Energia Elétrica), da 
Apine (Associação Brasileira dos 
Produtores Independentes de Energia 
Elétrica) e do Sindienergia (Sindicato 
da Indústria da Energia no Estado de 
São Paulo). Essas entidades atuam 
na defesa de interesses do setor e no 
compartilhamento de informações entre 

Membros efetivos do 
Conselho de Administração
Membros efetivos do 
Conselho Fiscal

Colaboradores
Aprendizes
Estagiários
Terceiros
Total

0

0 

65 
3 
0 

nd*
nd*

11

5

297
1 
0

nd*
nd*

11

5

362
4 
0

895 
1.277

0

0

65 
2 
0 

nd*
nd*

7

3

285 
2 
2 

nd*
nd*

7

3

350 
4 
2 

1.159 
1.525

2015

Feminino Masculino Total

2016

Feminino Masculino Total
Força de trabalho  

por gênero e categoria

*Não disponível.

COMPLEMENTOS DOS INDICADORES GRI
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suas associadas, merecendo destaque, 
no último ano, temas relacionados a 
questões sindicais, encargos setoriais 
e segurança de barragens. No contexto 
das fontes solar, eólica e outras 
renováveis, participamos de projetos e 
comissões da Abeeólica (Associação 
Brasileira de Energia Eólica) e da 
Absolar (Associação Brasileira de 
Energia Solar Fotovoltaica). As 
discussões nesses fóruns estão 
relacionadas à diversificação de 
portfólio de geração em fontes 
renováveis e ao posicionamento 
institucional quanto a esse tema 
e concentraram-se em 2016 em 
incentivos para a ampliação da geração 
solar no país e desenvolvimento da 
cadeia de valor nesse segmento.

Também participamos ativamente do 
conselho e das iniciativas da Amcham 
(Câmara Americana de Comércio), 
nas quais podemos ampliar a troca de 
experiências e o debate de questões 

Ética e governança
Canais de diálogo
Desempenho	financeiro
Gestão	de	riscos	e	eficiência	
operacional
Inovação
Segurança das equipes 
e das operações
Proteção da biodiversidade
Desenvolvimento das comunidades

Todos os públicos de interesse
Todos os públicos de interesse
Investidores, governo, colaboradores e fornecedores
Clientes, colaboradores, fornecedores e órgãos reguladores

Investidores, órgãos reguladores e organizações não governamentais
Colaboradores, comunidades e organizações não governamentais

Colaboradores, comunidades e organizações não governamentais
Colaboradores, comunidades e organizações não governamentais

Público com alto interesseTema material

G4-23 | Não houve mudanças 
significativas em relação aos limites e 
escopo do Relatório de Sustentabilidade.

G4-34 | Dos 11 integrantes do Conselho 
de Administração, 2 são independentes, 
e 1 indicado pelos empregados da  
AES Tietê. Ao longo do ano, o Conselho 
reuniu-se 24 vezes e, entre os temas de 
deliberação ligados à sustentabilidade 
empresarial, destacaram-se: aprovação 
do Relatório Anual de Responsabilidade 
Socioambiental conforme diretrizes 
da ANEEL (Agência Nacional de 
Energia Elétrica); ajustes na Política 
de Sustentabilidade conforme as novas 
diretrizes da OHSAS 18001 e do Índice 
de Sustentabilidade Empresarial da 
BM&FBovespa; e alinhamento sobre 
o formato, conteúdo e cronograma 
de elaboração do Relatório de 
Sustentabilidade 2016.

G4-57 e G4-58 | As denúncias recebidas 
pelo AES Helpline são investigadas 
pela área de Ética e Compliance, com 
apoio de outras equipes como Recursos 
Humanos, Segurança e Auditoria Interna. 
A confidencialidade das informações 
e o sigilo sobre a identidade do 
denunciante são garantidos, assim como 
a possibilidade de fazer manifestações 
anônimas e a política de não retaliação. 
Uma primeira resposta é enviada em até 
48 horas, contudo o tempo de conclusão 
das investigações varia caso a caso. Os 
temas mais frequentemente abordados 
pelo canal referem-se a questões de RH e 

dúvidas sobre políticas e procedimentos 
internos. Clique aqui para saber mais 
sobre o AES Helpline.

G4-EC2 | Entre os principais riscos 
associados às mudanças climáticas, 
gerenciamos o impacto de variações 
significativas e tendências de afluência 
pluviométrica nas bacias onde estão 
localizadas nossas usinas, além de 
acompanhar eventos cíclicos como 
El Niño e La Niña. Contamos com 
um Comitê de Risco Hidrológico, que 
reúne quinzenalmente representantes 
de todas as empresas da AES Corp. 
para discutir fenômenos climáticos 
e desenhar estratégias para mitigar 
impactos negativos. No viés das 
oportunidades associadas às mudanças 
climáticas, destacamos o contexto atual 
de transformação do setor de energia, 
com o impulsionamento de diversas 
fontes renováveis e novas formas de 
geração. Para nos anteciparmos a essas 
tendências, desenvolvemos diversos 
projetos em pesquisa e desenvolvimento 
(saiba mais na página 16).

G4-DMA Pesquisa e Desenvolvimento| 
A regulamentação específica do setor 
elétrico define que 0,4% da receita 
operacional líquida das concessionárias 
de geração seja direcionada a atividades 
de pesquisa e desenvolvimento. Toda a 
gestão desses contratos de pesquisa em 
parceria com universidades e institutos, 
assim como a prestação de contas 
sobre o avanço de cada projeto, são 

com outros setores, como aspectos do 
contexto econômico e jurídico. Além 
disso, estamos presentes em fóruns 
específicos, como o GT Energia e Clima 
do Pacto Global no Brasil e a FNQ 
(Fundação Nacional da Qualidade).

G4-20 e G4-21 | Sob a perspectiva 
de limite interno, os aspectos são 
materiais para toda a companhia, 
exceto os temas Gestão de riscos e 
eficiência operacional, Segurança das 
equipes e das operações, Proteção da 
biodiversidade e Desenvolvimento das 
comunidades, que são mais relevantes 
para as atividades operacionais de 
gestão e manutenção das usinas. 
Sob a perspectiva de limite externo, 
a materialidade dos temas tem 
abrangência geográfica limitada à 
região de atuação da companhia e  
os públicos com interesse  
material em cada tema são apontados 
na tabela abaixo.
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conduzidos de acordo com os requisitos 
das Leis 9.991/2000 e 10.848/2008 e 
do Manual do Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico do Setor 
de Energia Elétrica (ANEEL).

Para maximizar a geração de valor 
para a companhia, alinhamos a 
prospecção de projetos de P&D à 
Plataforma AES Brasil Inovação (saiba 
mais na página 15), com foco em 
tecnologias e soluções de geração de 
energia. A aprovação das propostas 
passa ainda por um comitê interno da 
AES no âmbito da Diretoria, antes de ser 
devidamente cadastrado junto à ANEEL. 
Entre outros benefícios, o investimento 
em pesquisa promove a inovação e o 
compartilhamento de conhecimento 
dentro da companhia, contribuindo para 
adotarmos novas práticas e tecnologias 
em gestão operacional, segurança 
dos trabalhadores e desenvolvimento 
sustentável das comunidades.

Os investimentos em P&D totalizaram 
R$ 6,7 milhões em 2016, montante 34% 
menor do que em 2015. Essa redução é 
decorrente das mudanças nos critérios 
de seleção dos projetos, alinhados à 
Plataforma AES Brasil Inovação, e não 
prejudica o atendimento aos requisitos 
legais diante da estabilidade na meta 
regulatória de saldo mínimo em P&D.

G4-DMA Energia e G4-EN3 |  
O consumo próprio de energia é 
mensurado mensalmente, considerando 
a diferença entre a geração bruta e 
líquida de cada usina e dos volumes de 
energia consumidos a partir dos serviços 
auxiliares. Em 2016, foram consumidos 
45.684 MWh para abastecer nossas 
operações, 9% menos do que os  
50.364 MWh consumidos em 2015. Esses 
valores de consumo não contemplam a 
energia elétrica utilizada no escritório de 
Bauru e combustíveis fósseis. G4-22

G4-EN12 | Nas paradas para 
manutenção das usinas, ocorre 
o aprisionamento de peixes nas 
unidades de geração, vertedouros e 
eclusas. Esse impacto é minimizado 
por meio de ações como o desvio 
de cardumes antes das paradas e o 
salvamento dos peixes, realizadas 
nas instalações. As ações de 
repovoamento da ictiofauna geram 
impactos positivos, resultando na 
manutenção do estoque pesqueiro 
e a variabilidade genética na bacia 
hidrográfica.

Nossas usinas foram construídas 
anteriormente à aplicação da 
legislação atual, que prevê a 
realização de estudos de impacto 
ambiental prévios à instalação das 
barragens. Por isso, não é possível 
avaliar a situação dos habitats e da 
biodiversidade antes da instalação 
nem comparar os efeitos positivos e 
negativos das ações realizadas com 
a implantação dos reservatórios. 
Atualmente, os impactos negativos 
gerados pelas unidades são 
mapeados e mitigados pelas ações 
desenvolvidas pelos programas 
ambientais e ações realizadas nas 
instalações, em conformidade com 
nosso SGA (Sistema de Gestão 
Ambiental) certificado de acordo com 
a norma ISO 14001 desde 2011. 
O SGA oferece uma sistemática 
de melhoria contínua por meio da 
definição de objetivos, metas e 
programas de gestão e avaliação  

do desempenho ambiental, 
padronizando, assim, os processos 
e as atividades da empresa, 
identificando os principais riscos e 
oportunidades visando à proteção ao 
meio ambiente.

G4-EN14 | O monitoramento de fauna 
terrestre é realizado em nossas usinas 
por meio de amostragens de acordo 
com o tamanho de cada reservatório. 
Anualmente, realizamos quatro 
pesquisas de campo, com duração de 
cinco dias, aplicando metodologias 
adequadas para a análise de cada um 
dos grupos de fauna contemplados 
no estudo (herpetofauna, avifauna, 
mamíferos de pequeno, médio e 
grande porte). Em 2016, foram 
analisadas 62 unidades amostrais em 
10 reservatórios.

Nesses levantamentos, foram 
identificadas em 2016 três espécies de 
animais consideradas vulneráveis na 
lista da IUCN (União Internacional para 
a Conservação da Natureza) e oito 
listadas como vulneráveis pelo Ibama.

O monitoramento da fauna aquática 
também é realizado com pontos 
amostrais de acordo com o tamanho 
de cada reservatório. Realizamos 
quatro campanhas anuais de campo, 
utilizando equipe de especialistas 
específicos e aplicando metodologias 
especificas para o acompanhamento 
das espécies. Em 2016, o 
monitoramento totalizou 55 pontos 
amostrais em 10 reservatórios.

20142015

Fontes alternativas de geração de energia elétrica
Gestão de bacias e reservatórios
Meio ambiente
Segurança
Planejamento de sistemas de energia elétrica
Operação de sistemas de energia elétrica
Supervisão, controle e proteção de sistemas de energia elétrica
Qualidade	e	confiabilidade	dos	serviços	de	energia	elétrica
Outros
Gestão de P&D
Total

189.264
-10

1.442.445
989.356
315.509
392.488
408.769
969.197

1.522.782
464.988

6.694.788

Investimentos em P&D (R$)

1.796.985
0 

2.320.613
0 

1.597.087
6.428

1.058.331
2.012.966

0
508.292

9.300.702

3.031.913
0 

3.132.565
0 

1.193.873
0

10.865
2.066.041

70.459
626.137

10.131.853

2016
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20142015

Número de acidentes com e sem afastamento 
(colaboradores próprios)
Número de acidentes com e sem afastamento (contratados)
Dias perdidos/debitados (colaboradores próprios)
Dias perdidos/debitados (contratados)
HHT** (colaboradores próprios)
HHT** (contratados)
TF*** (colaboradores próprios)
TF*** (contratados)
TG**** (colaboradores próprios)
TG**** (contratados)
Acidentes fatais (colaboradores próprios)
Acidentes fatais (contratados)

0

6
0

105
653.754

1.108.438
0

4,51
0

94
0
0

Indicadores de saúde e segurança no trabalho*

0

16
0
0

637.058
1.662.931

0,00
9,62

0
0
0
0

1

4
0
0

636.246
1.416.910

1,57
2,82

0
0
0
0

2016

*Dados reportados de acordo com a NBR 14280. Não dispomos da segmentação por gênero,  
pela indisponibilidade das horas-homem trabalhadas nesse formato.
**HHT = horas-homem trabalhadas
***TF (taxa de frequência) = número de acidentes para cada 1 milhão de horas-homem trabalhadas
****TG (taxa de gravidade) = número de dias perdidos (por afastamentos decorrentes de acidentes  
de trabalho) para cada 1 milhão de horas-homem trabalhadas

G4-DMA Emissões, G4-EN15, G4-EN16 e  
G4-EN17 | A AES Brasil está comprometida 
com a redução das emissões de gases de efeito 
estufa (GEE). Atenta à temática das mudanças 
climáticas em sua gestão, publicou as diretrizes 
de atuação da companhia sobre a questão 
em 2015. Desde 2011, as especificações do 
Programa Brasileiro GHG Protocol são adotadas 
para estimar as emissões GEE – a AES Tietê 
publica o inventário desde 2012 no Registro 
Público de Emissões. Para estimar as emissões 
de gases de efeito estufa evitadas durante 
a operação da companhia, comparamos o 
desempenho do consumo próprio de energia 
elétrica. Em 2016, a emissão evitada foi de  
144 toneladas de CO2e. A meta, antes definida 
com prazo até 2019, foi revisada e passa a ser 
“evitar as emissões de CO2e a partir da redução 
de 170 MWh de energia elétrica referente ao 
consumo próprio em 2017”, em comparação 
com o desempenho de 2016.

desinsetização). Todos tiveram pontuação 
acima de 75 no IDF, portanto, sem impactos 
negativos significativos ao meio ambiente.

G4-LA6 | Todos os acidentes são 
investigados para identificar a causa raiz e 
os indicadores-chave de saúde e segurança 
são compartilhados mensalmente pelos 
canais de comunicação para os nossos 
colaboradores. Também monitoramos os 

G4-LA9 | O treinamento de nossos 
colaboradores contribui para a qualidade, 
produtividade e melhora dos indicadores de 
performance da companhia. Temos como 
prioridade o atendimento aos requisitos 
legais de qualificação, com treinamentos 
periódicos para os profissionais que atuam 
na operação e manutenção das usinas. 
Também identificamos com os gestores 
as necessidades de aprimoramento das 
equipes e desenvolvemos planos de 
treinamento anuais, com o apoio de analistas 
de treinamento especializados por área. A 
definição das capacitações pode contemplar 
demandas do planejamento de carreira dos 
colaboradores, mas esses processos não são 
formalmente integrados na AES Tietê.

Por meio de uma plataforma on-line, os 
colaboradores podem se inscrever nos cursos 
disponíveis e também consultar os principais 
indicadores de treinamento. Em sua maioria, 
os cursos são presenciais e podem ser 
aplicados tanto por parceiros externos como 
por multiplicadores internos, dependendo 
da disponibilidade de recursos financeiros 
e humanos. A efetividade das capacitações 
é medida por indicadores como índices de 
participação e cancelamento e a avaliação de 
reação aplicada ao final de cada curso.

G4-EN33 | A avaliação de fornecedores é  
realizada no âmbito do Programa Parcerias 
Sustentáveis (saiba mais na página 36). 
Especificamente em relação a critérios ambientais, 
foram avaliados no ano três fornecedores 
considerados críticos nesse tema, que atuam na 
gestão de resíduos, apoio a situações de desastres/
emergências e controle de pragas (desratização/

Diretoria
Gerência
Coordenação
Administrativo
Operacional
Total

na
8,00
8,33
5,87
0,00 
6,14 

0,00 
11,16
18,93
4,48

82,89
46,31

0,00 
12,00 
21,95
3,36

82,89
55,10

Geral**MasculinoMédia de horas de treinamento por 
colaborador por nível funcional em 2016*

Feminino

*Histórico segmentado por nível funcional não disponível. Não contamos com mulheres na Diretoria.
**Média geral calculada como o total de horas de treinamento sobre o total de colaboradores  
em cada nível funcional.

casos de doenças ocupacionais por meio 
do Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional, mas não identificamos 
ocorrências em 2016. 

A fim de permitir a comparação 
com outras empresas brasileiras, 
apresentamos a seguir os principais 
indicadores de segurança de acordo 
com a NBR 14280 da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas). 

Emissões diretas (Escopo 1)
Emissões indiretas (Escopo 2)
Subtotal (Escopos 1 e 2)
Emissões indiretas (Escopo 3)
Total

373
688

1.061
128

1.189

299
1.260
1.559

95
1.654

2015Inventário de Emissões 
AES Tietê (tCO2e)

2016*

*Os valores não incluem as emissões de mudanças no uso 
do solo e estão sujeitos a alterações após o lançamento da 
ferramenta atualizada do Programa Brasileiro GHG Protocol.
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G4-LA15 | A avaliação de fornecedores 
é realizada no âmbito do Programa 
Parcerias Sustentáveis (saiba mais 
na página 36). Especificamente 
em relação a critérios de práticas 
trabalhistas, foram avaliados no ano 
22 fornecedores considerados críticos 
nesse tema, que atuam na manutenção 
das usinas e nos serviços de limpeza, 
vigilância e portaria. Nos contratos com 
os fornecedores desse tipo, apenas 
efetuamos os pagamentos devidos 
após a apresentação das respectivas 
guias de recolhimento de impostos 
trabalhistas, conforme cláusula padrão 
em nossos contratos com esses 
parceiros. Apenas 6 deles tiveram 
pontuação abaixo de 75 no IDF, sendo 
que esse desempenho está relacionado 
aos diversos aspectos avaliados nesse 
processo. Dessa forma, não foram 
identificados impactos significativos em 
relação a práticas trabalhistas entre 
nossos fornecedores.

G4-SO1 | Todas as usinas são 
contempladas por iniciativas de 
investimento social privado e pela 
atuação corporativa de Relações 
Institucionais em comunidades de 
entorno. Em 2017, o Instituto AES 
consolidará a gestão das ações junto às 
comunidades influenciadas por atuais 
e futuros empreendimentos, incluindo 
novos mecanismos de diagnóstico, 
engajamento e avaliação de impacto. 
Os empreendimentos atuais (usinas 

hidrelétricas) existem há muitos anos, 
alguns deles quando a legislação 
brasileira ainda não previa os atuais 
requisitos de licenciamento, por isso 
não é possível compilar um percentual 
de usinas em que haja ou tenha havido 
processo formal de avaliação de 
impactos e desenvolvimento local.

G4-SO5 | Não registramos nos últimos 
três anos casos confirmados de 
corrupção entre nossos colaboradores. 
No escopo desse tipo de denúncia, 
consideramos a definição da AES Corp. 
de corrupção: pagamentos ou outros 
benefícios recebidos, prometidos ou 
oferecidos a oficiais do governo a fim 
de influenciar a decisão desses oficiais, 
violar políticas corporativas e requisitos 
legais ou que tenham objetivos 
questionáveis.

G4-EU30 | Anualmente planejamos as 
necessidades de paradas programadas 
de manutenção preventiva ou corretiva 
em nossas usinas, considerando os 
impactos na disponibilidade do serviço, 
no atendimento aos requisitos do 
SIN (Sistema Interligado Nacional) e 
a disponibilidade de recursos, entre 
outros fatores. Esse planejamento 
abrange um horizonte de cinco anos e 
é compartilhado com a ANEEL (Agência 
Nacional de Energia Elétrica) conforme 
regulação de nosso setor. 

As paradas não programadas são 
divididas entre as não planejadas e as 

forçadas. No primeiro grupo estão as 
situações que não foram previstas no 
planejamento anual, mas que podem 
ser programadas no curto prazo para 
minimizar impactos negativos na 
geração de energia e nos custos. Já o 
grupo das paradas forçadas reúne as 
ocorrências em que o desligamento 
das máquinas ocorre imediatamente 
– nesses casos, buscamos solucionar 
o problema o mais rápido possível 
e promovemos uma investigação de 
causa raiz do evento para evitar outras 
situações similares.

Em 2016, o fator de disponibilidade 
média geral da AES Tietê permaneceu 
estável, porém, com alterações 

Água Vermelha
Nova Avanhandava
Promissão
Bariri
Barra Bonita
PCH São Joaquim
Ibitinga
Euclides da Cunha
Caconde
Limoeiro
PCH Mogi-Guaçu
PCH São José
Total

10.870,6
25,2

1.247,0
509,5

3.601,6
0,0

548,7
30,5

103,6
202,0
110,9

0,0
17.249,5

13.370,0
408,9

3.054,2
4.701,2
8.925,9

0,0
521,4

6.234,6
32,0

1.774,8
3.422,3

0,0
42.445,3

10.932,2
521,9

1.186,6
7.898,6
2.430,2

0,0
1.345,9

253,9
559,4

2.864,8
2.121,4

744,0
30.858,7

20142015Duração das paradas programadas  
(horas) por usina

2016

significativas em sua composição. 
Algumas unidades retornaram de 
manutenção geral e modernização, 
apresentando maior taxa de falhas 
devido ao comportamento de “curva da 
banheira” (bathtub curve)9. Além disso, 
registramos eventos extraordinários, 
como a ruptura das grades da tomada 
d’água de Euclides da Cunha e a 
inspeção e recuperação da envolvente 
da UG#2 de Barra Bonita. Em relação 
às paradas programadas, o evento 
de maior relevância ocorreu em Água 
Vermelha, usina que se encontra desde 
2013 em manutenção preventiva geral.
9Taxa de falhas de um equipamento ao longo do tempo, 
que no período inicial é alta, porém decrescente.
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Água Vermelha
Nova Avanhandava
Promissão
Bariri
Barra Bonita
PCH São Joaquim
Ibitinga
Euclides da Cunha
Caconde
Limoeiro
PCH Mogi-Guaçu
PCH São José
Geral

78,18
97,83
94,10
95,61
81,82
72,02
94,66
78,27
96,79
97,51
90,23
25,69
85,00

73,90
98,02
87,24
81,34
74,24
74,00
96,29
81,29
96,89
89,56
75,71
27,19
81,03

78,27
97,35
92,31
69,52
87,79
76,07
93,25
96,92
95,35
83,06
77,12
30,61
84,18

20142015Fator de disponibilidade médio  
(%) por usina

2016

Água Vermelha
Nova Avanhandava
Promissão
Bariri
Barra Bonita
PCH São Joaquim
Ibitinga
Euclides da Cunha
Caconde
Limoeiro
PCH Mogi-Guaçu
PCH São José
Total

630,8
545,5
307,9
648,5

2.786,1
2.457,5

857,2
7.605,2

460,0
235,2

1.605,6
13.055,2
31.194,7

348,3
111,4
298,7
202,1
98,9

2.277,3
453,1
322,7
512,2
54,4

832,9
12.756,9
18.268,7

487,1
175,6
834,5
111,2

1.848,5
2.096,0

429,2
826,3
254,9
103,0

1.887,7
11.413,6
20.467,6

20142015Duração das paradas não programadas  
(horas) por usina

2016
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Relatório de asseguração limitada dos auditores independentes
Ao Conselho de Administração, Acionistas e Demais Partes Interessadas
AES Tietê Energia S.A. 
Barueri - SP 

Introdução
Fomos contratados pela AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) com o objetivo de aplicar procedimentos 
de asseguração limitada sobre as informações de sustentabilidade divulgadas no Relatório de Sustentabilidade 2016 da 
AES Tietê, relativas ao ano findo em 31 de dezembro de 2016.

Responsabilidades da administração da AES Tietê
A administração da AES Tietê é responsável pela elaboração e apresentação de forma adequada das informações 
de sustentabilidade divulgadas no Relatório de Sustentabilidade 2016 de acordo com as Diretrizes para Relato de 
Sustentabilidade da Global Reporting Initiative - GRI (GRI-G4), com o suplemento setorial “GRI Electric Utilities 
Sector Supplement” e com os controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas 
informações livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre as informações divulgadas no Relatório de Sustentabilidade 2016, com 
base no trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com o Comunicado Técnico (CT) 07/2012, aprovado pelo 
Conselho Federal de Contabilidade e elaborado tomando por base a NBC TO 3000 (Trabalhos de Asseguração Diferente 
de Auditoria e Revisão), emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, que é equivalente à norma internacional 
ISAE 3000, emitida pela Federação Internacional de Contadores, aplicáveis às informações não financeiras históricas. 
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas, incluindo requisitos de independência e que o trabalho seja 
executado com o objetivo de obter segurança limitada de que as informações divulgadas no Relatório de Sustentabilidade 
2016, tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes.

Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 (ISAE 3000) consiste principalmente 
de indagações à administração da AES Tietê e outros profissionais da Companhia que estão envolvidos na elaboração das 
informações constantes no Relatório de Sustentabilidade 2016, assim como pela aplicação de procedimentos analíticos para 
obter evidências que nos possibilitem concluir na forma de asseguração limitada sobre as informações de sustentabilidade 
tomadas em conjunto. Um trabalho de asseguração limitada requer, também, a execução de procedimentos adicionais, 
quando o auditor independente toma conhecimento de assuntos que o levem a acreditar que as informações divulgadas no 
Relatório de Sustentabilidade 2016, tomadas em conjunto, podem apresentar distorções relevantes.
 
Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos relativos à compilação, materialidade e 
apresentação das informações constantes no Relatório de Sustentabilidade 2016 e de outras circunstâncias do trabalho e da 
nossa consideração sobre áreas e sobre os processos associados às informações materiais de sustentabilidade divulgadas no 
Relatório de Sustentabilidade 2016, em que distorções relevantes poderiam existir. Os procedimentos compreenderam:

(a) planejamento dos trabalhos: consideração da materialidade dos aspectos para as atividades da AES Tietê, da relevância das 
informações divulgadas, do volume de informações quantitativas e qualitativas e dos sistemas operacionais e de controles 
internos que serviram de base para a elaboração do Relatório de Sustentabilidade 2016 da AES Tietê. Esta análise definiu 
os indicadores a serem testados em detalhe;

(b) entendimento e análise das informações divulgadas em relação à forma de gestão dos aspectos materiais;

(c) análise dos processos para a elaboração do Relatório de Sustentabilidade 2016 e da sua estrutura e conteúdo, com base nos 
Princípios de Conteúdo e Qualidade das Diretrizes para Relato de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative - GRI 
(GRI-G4);

(d) avaliação dos indicadores não-financeiros amostrados:

• entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos para a compilação dos indicadores por meio de entrevistas 
com os gestores responsáveis pela elaboração das informações;

• aplicação de procedimentos analíticos sobre as informações quantitativas e indagações sobre as informações qualitativas e 
sua correlação com os indicadores divulgados no Relatório de Sustentabilidade 2016;

• análise de evidências que suportam as informações divulgadas;
• visitas aos escritórios da AES Tietê para aplicação destes procedimentos, assim como dos itens (b) e (c);

(e) análise da razoabilidade das justificativas das omissões de indicadores de desempenho associados a aspectos e tópicos 
apontados como materiais na análise de materialidade da Companhia;

(f) confronto dos indicadores de natureza financeira com as demonstrações financeiras e/ ou registros contábeis.

Acreditamos que as informações, as evidências e os resultados obtidos em nosso trabalho são suficientes e apropriados para 
fundamentar nossa conclusão na forma limitada.

Alcance e limitações
Os procedimentos aplicados em um trabalho de asseguração limitada são substancialmente menos extensos do que aqueles 
aplicados em um trabalho de asseguração razoável. Consequentemente, não nos possibilitam obter segurança de que tomamos 
conhecimento de todos os assuntos que seriam identificados em um trabalho de asseguração razoável, que tem por objetivo emitir 
uma opinião. Caso tivéssemos executado um trabalho de asseguração razoável, poderíamos ter identificado outros assuntos e 
eventuais distorções que podem existir nas informações constantes no Relatório de Sustentabilidade 2016.
Os dados não financeiros estão sujeitos a mais limitações inerentes do que os dados financeiros, dada a natureza e a diversidade 
dos métodos utilizados para determinar, calcular ou estimar esses dados. Interpretações qualitativas de materialidade, relevância 
e precisão dos dados estão sujeitos a pressupostos individuais e a julgamentos. Adicionalmente, não realizamos qualquer trabalho 
em dados informados para os períodos anteriores, para a avaliação da adequação das suas políticas, práticas e desempenho em 
sustentabilidade, nem em relação a projeções futuras.

Conclusão
Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as 
informações constantes no Relatório de Sustentabilidade 2016 da AES Tietê, não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, 
de acordo com as Diretrizes para Relato de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative - GRI (GRI-G4), com o suplemento 
setorial “GRI Electric Utilities Sector Supplement” e com os registros e arquivos que serviram de base para a sua preparação.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2017

KPMG Assessores Ltda.
CRC 2SP034262/O-4 F-SP

Eduardo V. Cipullo
Contador CRC 1SP135597/O-6
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04711-904 – São Paulo/SP – Brasil
Caixa Postal 79518
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