AES TIETÊ S.A.
RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO - 2006
Senhores Acionistas,
A Administração da AES Tietê S.A. (“AES Tietê”), em conformidade com as disposições
legais e estatutárias, submete à sua apreciação as Demonstrações Financeiras do
exercício social de 2006, juntamente com o parecer dos Auditores Independentes, assim
como um sumário das principais atividades da Companhia ao longo do ano.

CONTEXTO SETORIAL
Dados da Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica indicam que o Brasil possui no
total 1.600 empreendimentos de geração de energia em operação, totalizando 96.970,8
megawatts (MW) de potência. Está prevista para os próximos anos uma adição de
26.180,1 megawatts (MW) na capacidade de geração do País, proveniente dos 86
empreendimentos atualmente em construção e dos 499 outorgados. Ainda segundo a
Aneel, 76,5% da energia elétrica produzida no País é proveniente de fonte hidrelétrica.
As operações da AES Tietê são regulamentadas e fiscalizadas pela Aneel. De acordo
com seu contrato de concessão, a Companhia detém uma cota de 1.275 MW médios de
energia assegurada – quantidade disponível para venda em contratos de longo prazo,
gerada pelas dez usinas hidrelétricas da companhia localizadas nas regiões central e
noroeste do Estado de São Paulo. Essas usinas, possuem capacidade instalada de 2.651
megawatts (MW), que correspondem a 21% da energia gerada no Estado, de acordo com
dados da Secretaria Estadual de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento.

ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA
Em setembro de 2006, a Brasiliana, sociedade controladora indireta da AES Tietê, iniciou
uma reorganização financeira e societária que teve por principais objetivos fortalecer a
estrutura de capital do grupo, por meio da redução de seu endividamento e da
reestruturação do endividamento remanescente, bem como eliminar ineficiências
decorrentes da existência de empresas holding ou de participação intermediárias,
algumas sediadas no exterior. Esse evento envolveu, além da oferta secundária de ações
preferenciais classe B de emissão da AES Eletropaulo detidas pela AES Transgás S.A., o
pagamento antecipado da dívida da Brasiliana com o BNDES. Posteriormente, a
Brasiliana foi incorporada pela Transgás, que em seguida foi incorporada pela Energia
Paulista, sendo a sociedade resultante denominada Companhia Brasiliana de Energia,
que manteve como controladores a AES Corp. e o BNDES. O próximo passo foi a
realização de diversas operações visando à extinção de holdings intermediárias entre a
Companhia Brasiliana de Energia e sociedades operacionais por ela controladas, de
forma a tornar a estrutura corporativa mais eficiente.

DESEMPENHO OPERACIONAL
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3% menor que o obtido em 2005. Os sucessivos ganhos de produtividade são resultado
do intenso programa de manutenção efetiva que permite garantir o bom índice de
confiabilidade das usinas, um dos melhores do setor elétrico no País. A partir de 2006,
toda a energia disponível para venda da AES Tietê passou a ser destinada a atender o
Contrato Bilateral com a AES Eletropaulo, que tem validade até 2015.

DESEMPENHO COMERCIAL
Em 2006, a Companhia comercializou 12.474,6 GWh de energia. O volume integral de
energia assegurada foi vendido para a AES Eletropaulo, por meio do Contrato Bilateral
firmado com essa empresa e aprovado pelo órgão regulador do setor em 2000. De acordo
com este contrato, de 2003 a 2006 o volume de energia vendido para a AES Eletropaulo
foi acrescido em 25% ao ano ao mesmo tempo em que os Contratos Iniciais (firmados
antes da privatização) sofreram redução gradual no volume anual de fornecimento em
igual percentual. Desta forma, de 2006 até 2015, prazo previsto no Contrato Bilateral, toda
a energia da AES Tietê disponível para venda se destina a atender a AES Eletropaulo.
Balanço Energético (GWh)
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*Após descontados consumo próprio e perdas de transmissão, a diferença é direcionada primeiramente ao Mecanismo de
Realocação de Energia ( MRE) e, então, à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE.

Em outubro de 2003, AES Eletropaulo e AES Tietê assinaram um aditamento ao contrato
bilateral que alterou a sua data de vencimento de dezembro de 2015 para junho de 2028,
data do encerramento da concessão da AES Eletropaulo. Imediatamente após a
assinatura, as partes submeteram o aditamento à aprovação da Aneel, que se pronunciou
contrariamente em agosto de 2005. Visando à preservação de seus direitos, em 28 de
outubro de 2005 a AES Eletropaulo entrou com uma ação na justiça contra a decisão da
Aneel. A Companhia continua aguardando o julgamento do mérito em primeira instância.

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Receita
A receita bruta da AES Tietê totalizou R$ 1.526,5 milhões em 2006, com crescimento de
13,5% em comparação ao apurado em 2005.
A receita líquida apurada no ano somou R$ 1.387,0 milhões, representando um
crescimento de 13,7% quando comparada com 2005. Os seguintes fatores explicam esse
crescimento:

 o incremento do volume de energia vendido por meio do contrato bilateral com a
AES Eletropaulo, de 948 MW médios para 1.268 MW médios; e

 o reajuste do preço da energia vendida por meio do contrato bilateral ocorrido em
julho de 2006 (0,9%, passando de R$ 132,73 para R$ 133,87).

Custos Operacionais
Os custos operacionais totalizaram R$ 357,0 milhões em 2006, o que representou
aumento de 3,5% em relação a 2005. As principais alterações aconteceram em
decorrência de:
 Serviços de terceiros: aumento de 21,9% (R$ 5,9 milhões) refletindo, principalmente,
gastos relativos à manutenção bi-anual das eclusas.
 Transmissão e conexão: crescimento de 50,1% (R$ 26,1 milhões), decorrente do
aumento do volume vendido por meio do contrato bilateral com a Eletropaulo, em que
os custos de transmissão e conexão são divididos entre as geradoras e distribuidoras.
Provisões Operacionais: as provisões operacionais totalizaram R$ 34,7 milhões,
54,6% inferiores ao mesmo período de 2005, principalmente representadas por:
• R$ 17,7 milhões, referentes à aplicação dos juros (selic) sobre o saldo a receber
das distribuidoras de energia relativo à RTE (Recomposição Tarifária
Extraordinária). O mesmo montante foi contabilizado como receita financeira,
surtindo efeito nulo no resultado. A queda de 69,2% na comparação com o ano de
2005, quando foram provisionados R$ 58,3 milhões, decorre do fato de que em
2006 houve apenas o provisionamento dos juros (selic) sobre o saldo a receber
das distribuidoras de energia relativo à RTE.
• R$ 15,8 milhões, referentes ao provisionamento dos montantes de PIS/Cofins
sobre os contratos iniciais que, segundo o entendimento da Aneel em sua Nota
Técnica nº 224/2006—SFF/ANEEL deveriam seguir o regime de cumulatividade
(alíquota de 3,65%).
 Pessoal: No acumulado do ano, as despesas com pessoal totalizaram R$ 31,6
milhões, um aumento de 1,2% quando comparados com R$ 31,2 milhões em 2005.
Esse aumento foi decorrente do dissídio coletivo registrado no 3T06 de 4,0% (database junho de 2006) e do crescimento do número de funcionários nos últimos 12
meses (de 272 para 285) devido a reestruturação das áreas operacionais e
administrativas. Em contrapartida, houve um ganho atuarial líquido de R$ 10,0 milhões
em 2006 no Plano de Previdência Privada da Fundação CESP. Desconsiderando esse
ganho atuarial as despesas com pessoal teriam crescido 23% no ano, totalizando R$
41,6 milhões em 2006 e R$ 33,8 milhões em 2005.
 Outras despesas: aumento de 112,0% (R$ 20,7 milhões), em decorrência,
principalmente, do aumento do valor destinado a Pesquisa e Desenvolvimento. Por
determinação legal (Lei 9.991/2000), a partir de 31 de dezembro de 2005 o valor

LAJIDA (R$ milhões) x Margem LAJIDA

destinado a Pesquisa e Desenvolvimento pelas empresas de geração passou de
0,25% para 1,0% da receita operacional líquida.

LAJIDA (EBITDA)
77%

79%

79%

77%

79%

Com o maior volume de vendas realizado 76%
1097
por meio do Contrato Bilateral (mais rentável
939
777
para a Companhia) e com o reconhecimento
48%
612
do ganho atuarial no Plano de Previdência
439
384
Privada da Fundação Cesp, a AES Tietê
332
registrou melhora no seu desempenho
operacional no ano de 2006. O LAJIDA
(lucro antes de despesas com juros,
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
impostos, depreciação e amortização) em
LAJIDA
Margem LAJIDA
2006 foi de R$ 1.096,7 milhões, uma
variação de 16,8% em relação ao ano
anterior. A margem LAJIDA do exercício apresentou um aumento de 2,1 pontos
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Despesas / Receitas Financeiras
As despesas financeiras da AES Tietê se referem, basicamente, ao pagamento dos
encargos financeiros de dívida com a Eletrobrás contratada em data anterior à
privatização, com correção pelo IGP-M. O impacto causado pela variação do IGP-M sobre
o empréstimo é minimizado, em parte, pelo aumento do preço no contrato bilateral que
também está indexado à variação desse índice. Em 2006, a Companhia apresentou
resultado financeiro líquido negativo de R$ 110,6 milhões, 72,2% superior ao ano anterior,
explicado, principalmente, pelo aumento do IGPM, de 1,21% em 2005 para 3,85% em
2006.

Lucro Líquido
O lucro líquido em 2006 foi de R$ 614,1 milhões, com crescimento de 10,4% sobre os
R$ 556,1 milhões registrados no ano anterior. A margem líquida apresentou uma ligeira
queda de 1,3 ponto percentual, passando de 45,6% em 2005 para 44,3% em 2006.

ENDIVIDAMENTO
A AES Tietê não possui contratos de financiamentos bancários. Sua principal dívida é
representada por uma confissão de dívida com a Eletrobrás herdada na privatização, com
vencimento em 15 de maio de 2013. Sobre ela incorrem juros de 10% a.a. e correção pela
variação do IGP-M. Em 31 de dezembro de 2006, o saldo dessa dívida era de R$ 1,4
bilhão. Esse contrato estipula, como garantia dos valores vencidos e não pagos, que a
receita própria da Companhia será passível de bloqueio em conta bancária, a qual poderá
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benefícios) para financiamento de déficit atuarial referente ao Benefício Suplementar
Proporcional Saldado – BSPS, cujo vencimento é em 2027. O saldo desse contrato é
atualizado pela variação do custo atuarial ou pela variação do IGP-DI, entre eles o maior,
acrescida de 6% a.a.. Ao final de 2006, seu saldo era de R$ 20,7 milhões.
As disponibilidades financeiras ao final do exercício totalizavam R$ 690,3 milhões,
comparadas a R$ 795,3 milhões em dezembro de 2005. Dessa forma, a dívida líquida ao
final de 2006 era de R$ 681,9 milhões, 0,8% superior aos R$ 676,5 milhões apurados em
31 de dezembro de 2005. Essa pequena variação decorre do aumento do IGP-M de
1,21% em 2005 para 3,85% em 2006 e da redução das disponibilidades financeiras em
R$ 104,9 milhões. Com o crescimento da geração operacional de caixa, a relação “dívida
líquida/Ebitda” evoluiu positivamente passando de 0,7x em 2005 para 0,6x em 2006.

INVESTIMENTOS
Os investimentos realizados em 2006 somaram R$ 46,5 milhões, com crescimento de
69,1% em relação ao mesmo período de 2005. Esse aumento deve-se principalmente à
reativação do programa de investimentos em PCH’s.
Investimentos nas usinas da Tietê
Os principais investimentos realizados nas usinas da AES Tietê em 2006 foram:
- reforma nas usinas hidrelétricas, com destaque para a recapacitação da Unidade
Geradora 02 da Usina Bariri, concluída em julho de 2006, e a recapacitação da
Unidade Geradora 03, que teve início em agosto de 2006 - R$ 19,0 milhões;
- automação da Usina Limoeiro - R$ 2,5 milhões;
- aquisição de novo transformador para a Unidade Geradora 03 da Usina Nova
Avanhandava - R$ 2,6 milhões;
- aquisição de novos reguladores de tensão para as 3 unidades geradoras da Usina
Água Vermelha - R$ 2,0 milhões;
Investimento em Pequenas Centrais Hidrelétricas
Em 23 de outubro de 2006, a AES Tietê assinou um Contrato de Compra e Venda de
Autorizações para Exploração de Potencial Hidráulico, ainda sujeito ao cumprimento de
certas condições precedentes e à aprovação da ANEEL. Após a obtenção das
aprovações regulatórias e societárias necessárias, a AES Tietê, através de sua
subsidiária AES Rio PCH Ltda., poderá construir 3 Pequenas Centrais Hidrelétricas
(“PCHs”) no Estado do Rio de Janeiro, com capacidade instalada total de 52 MW e
energia assegurada de 28,97 MW médios. O investimento total estimado é de R$ 225
milhões em dois anos.
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Investimentos estimados para 2007
A estimativa de investimentos para 2007 é de R$ 75,5 milhões, sendo R$ 22,4 milhões
para a construção das três PCH’s que já pertencem à AES Tietê e que estão localizadas
no Rio Jaguari Mirim, no interior do Estado de São Paulo, as quais juntas totalizarão 8
MW de potência instalada. O restante de R$ 53,1 milhões será destinado principalmente
para a recapacitação e modernização de equipamentos, com destaque para:
•
•
•

término da recapacitação e modernização da Unidade Geradora 03 da Usina
Bariri;
recapacitação e modernização da Unidade Geradora 02 da Usina Promissão;
reflorestamento.

SEGURANÇA E SAÚDE
A AES Tietê está seriamente comprometida em prevenir acidentes envolvendo pessoal
próprio, de empresas contratadas e o meio ambiente. Na média, as usinas da AES Tietê
estão há sete anos sem registrar casos de acidente de trabalho com afastamento. Na
Usina Ibitinga, por exemplo, o tempo sem acidentes com afastamentos já totaliza mais de
18 anos.
Para executar suas funções, os profissionais que trabalham para a Companhia contam
com manuais de procedimentos de trabalho, adequando e uniformizando as rotinas
operacionais. (obs. A tabela de acidentes se refere ao pessoal próprio)
Em 2006, foi instituído na Usina Ibitinga um programa de mudança comportamental de
segurança do Grupo AES mundial chamado BBS (Behavior Business on Safety). O
programa consiste em desenvolver lideranças, treinar os colaboradores para observar
continuamente a atuação de seus colegas e estimular a análise e diálogo sobre as rotinas
de trabalho. O objetivo do programa é reforçar a qualidade dos serviços aprimorando
processos internos.

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL
Responsável por dez usinas hidrelétricas, com seus reservatórios e suas bordas, além da
operação e manutenção de cinco eclusas no Rio Tietê, a interação da atividade da AES
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Tietê com o meio ambiente é muito forte. Considerando apenas a Área de Preservação
Permanente em torno de seus reservatórios, a Companhia é responsável por um
perímetro de 4,8 mil km - equivalente à metade da costa brasileira. A atenção com a
manutenção desse ambiente e seu ecossistema é uma das prioridades da AES Tietê que,
para tal, tem tomado iniciativas que vão além das determinações previstas em seu
contrato de concessão.
A Companhia mantém constantes programas de comunicação, educação e treinamento,
que visam capacitar e conscientizar os públicos com os quais se relaciona num trabalho
de cunho socioambiental. Mantém ainda um viveiro com produção de cerca de 1 milhão
de mudas por ano para reflorestamento e duas estações de piscicultura, que produzem
anualmente 2,5 milhões de alevinos (filhotes de peixes).
Além disso, tem aprimorado processos e procedimentos para eliminar ou minimizar os
impactos que suas operações possam causar ao ecossistema e está engajada em
desenvolver iniciativas alinhadas ao Protocolo de Kyoto. Em 2006, avançou
significativamente no projeto MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) de
reflorestamento e foram identificadas novas oportunidades de investimento no Mercado
de Carbono.
Com estreito relacionamento com as comunidades dos municípios em que suas usinas
estão instaladas, a AES Tietê desenvolve ações sociais alinhadas aos interesses
coletivos e à sua estratégia corporativa, conciliando as iniciativas com um trabalho de
comunicação.
Entre essas ações, merecem destaque a adesão ao Pacto Global e Metas do Milênio e a
elaboração dos relatórios social e ambiental baseados nos Indicadores Ethos-ABRADEE
e nas diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI), respectivamente. A companhia
também procurou atender aos 10 compromissos do Programa Empresa Amiga da Criança
da Fundação ABRINQ, inclusive com a doação de recursos (no total de R$ 1 milhão) aos
Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente.
A empresa participa do Comitê de Política Cultural das empresas AES no Brasil, que
delibera sobre patrocínios a atividades culturais. Em 2006, com apoio da Lei Rouanet,
foram destinados R$ 4,14 milhões a essas atividades, entre as quais se destacam a
implantação de projetos propostos pela comunidade dentro do programa Geração
Cidadania, o patrocínio da temporada 2006 do Mozarteum e do projeto Acorde para o
Meio Ambiente.

RECURSOS HUMANOS
A inclusão de conceitos e desenvolvimento de boas práticas junto a seus recursos
humanos é um fator chave para a AES Tietê. Por isso, a Companhia dedica atenção
especial à valorização de seu pessoal, desenvolvendo lideranças e investindo em
capacitação. E essa política, pelo segundo ano consecutivo, foi reconhecida pela Revista
Valor Carreira, que conferiu à AES Tietê o selo de “Melhores na Gestão de Pessoas”.
A AES Tietê conta com uma estrutura bastante enxuta, o que lhe confere altos índices de
produtividade. Em 2006, a produtividade média de seus 285 colaboradores, calculada
pelo indicador “receita líquida por funcionário”, apresentou crescimento de 8,1%,
totalizando R$ 4,9 milhões.
Em sintonia com o princípio de valorizar seus recursos humanos, a Companhia atua de
forma a elevar cada vez mais o índice de satisfação de seus colaboradores diretos,

mantendo uma política de remuneração baseada no conceito de Remuneração Total, que
compreende salário-base, adicionais, benefícios e remuneração variável. Em 2006, a
média salarial dos colaboradores, excluindo diretores executivos e vice-presidentes,
atingiu R$ 5.528,00, valor 5,5% maior que a média de 2005.
Os colaboradores também recebem uma parte dos lucros e resultados da Companhia, de
acordo com o cumprimento de metas pré-definidas. Em 2006, o programa de Participação
nos Lucros ou Resultados (PLR) distribuiu um total de R$ 3,7 milhões, equivalentes a
16,6% da remuneração total.
Buscar a capacitação desses funcionários tem sido um esforço contínuo da AES Tietê. Ao
longo de 2006, foram registradas 25.886 horas de treinamento, um número que supera
116% o verificado em anos anteriores. Foram investidos mais de R$ 727,7 mil em
treinamento, desenvolvimento e requalificação profissional.

GOVERNANÇA CORPORATIVA
O compromisso da AES Tietê em ampliar os níveis de sustentabilidade de sua atuação é
ratificado na transparência de seu relacionamento com os diversos públicos. A gestão da
Companhia tem como diretriz o uso de boas práticas de governança corporativa, conduta
valorizada por seus acionistas e por seus administradores.
De forma espontânea, a Companhia exige que 27% dos membros de seu Conselho de
Administração sejam representantes independentes. Atualmente, o conselho é composto
por onze membros, dos quais sete representam o acionista controlador; um, o BNDESpar;
um, os funcionários, e dois são membros independentes. O mandato unificado é de três
anos.
A AES Tietê possui ainda o Conselho Fiscal que é composto por até cinco membros, dos
quais três representantes do BNDES, e dois membros indicados pelos acionistas
minoritários preferencialistas. A Companhia mantém também um Comitê de Gestão
permanente, cuja função é prestar suporte e assessoria técnica ao Conselho de
Administração e à Diretoria. Esse Comitê é formado por seis membros – três
representantes da AES e três do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).
A missão da área de Relações com Investidores da Companhia vai além de atender às
demandas e divulgar informações aos investidores e analistas. O objetivo principal é
manter um relacionamento baseado na transparência e aproximar ainda mais a AES Tietê
de um de seus públicos: os participantes do mercado de capitais. Tal política faz parte da
estratégia das empresas do grupo AES de nortear toda sua atuação na responsabilidade
e sustentabilidade.
Além disto, a AES Tietê está preparada para suprir a AES Corporation – sua controladora
norte-americana - com informações exigidas pela Lei Sarbanes-Oxley.

RECONHECIMENTOS
Em 2006, A Companhia conquistou o primeiro lugar no ranking das empresas brasileiras
de Capital Aberto, Platinum List 2005, da revista Forbes Brasil, divulgado em 2006.

A AES Tietê foi campeã em rentabilidade entre as companhias de serviços públicos, além
de ser classificada como a nona mais rentável no ranking geral das 500 maiores
empresas do País.
Foi agraciada, também, com o Prêmio Destaque Agência Estado Empresas como a
companhia de energia com o melhor desempenho para seus acionistas e a quarta entre
as empresas de todos os setores com capital aberto na Bovespa.
E pelo segundo ano consecutivo, foi eleita a Melhor Empresa, na categoria Serviços
Públicos, pelo Anuário “Melhores e Maiores 2006”, publicado pela revista Exame.

MERCADO ACIONÁRIO
A AES Tietê é uma companhia aberta e suas ações são negociadas na Bovespa (Bolsa
de Valores de São Paulo), com as denominações GETI3 (ordinárias) e GETI4
(preferenciais). A Companhia também mantém o programa de ADR nível I, com negócios
no mercado de balcão, em Nova York (EUA), com os códigos AESAY (ordinárias) e
AESYY (preferenciais).
AES Tietê x Ibovespa – Base 100 (dez/05)
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ao longo de 2006, envolvendo
aproximadamente 7,1 bilhões de
Ibovespa
GETI3
GETI4
ações. O volume médio diário
negociado foi de R$ 1.628 mil,
4% superior ao volume médio negociado em 2005. No caso das ações preferenciais,
foram registrados 16.818 negócios ao longo de 2006, envolvendo aproximadamente 18,3
bilhões de ações. O volume médio diário negociado foi de R$ 4.232 mil, 133% superior à
média registrada em 2005. O valor de mercado da Companhia era de R$ 5,9 bilhões em
31 de dezembro de 2006. As ações da AES Tietê foram negociadas em 98% dos pregões
da Bovespa realizados em 2006.

REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS
Como antecipação aos resultados de 2006, o Conselho de Administração da AES Tietê,
em reunião no dia 09/08/2006, aprovou o pagamento de dividendos correspondentes ao
lucro apurado no primeiro semestre, no montante de R$ 305,5 milhões, sendo pago R$
3,06 por lote de mil ações ordinárias e R$ 3,36 por lote de mil ações preferenciais. O
pagamento foi efetuado a partir de 29 de agosto de 2006. Na reunião do Conselho de
Administração realizada em 08 de novembro de 2006, foi aprovado o pagamento de juros
sobre o capital próprio, no montante de R$ 37,2 milhões e dividendos intermediários no

montante de R$ 106,2 milhões, com base no lucro apurado até 30 de setembro de 2006,
sendo pagos juros sobre capital próprio no valor de R$ 0,37 por lote de mil ações
ordinárias e R$ 0,41 por lote de mil ações preferenciais e dividendos de R$ 1,06 por lote
de mil ações ordinárias e R$ 1,17 por lote de mil ações preferenciais. O pagamento foi
efetuado a partir de 30 de novembro de 2006.
Considerando os dividendos referentes ao quarto trimestre de 2006 estes serão propostos
em Reunião do Conselho de Administração no dia 05 de março de 2007 e deliberados em
Assembléia Geral Ordinária em 09 abril de 2007. O montante de R$ 165,1 milhões,
corresponde a R$ 1,65 por lote de mil ações ordinárias e R$ 1,82 por lote de mil ações
preferenciais, totalizando para o ano de 2006 R$ 614,1 milhões, equivalentes a 100% do
lucro líquido do ano.
.
Proventos Pagos x Dividend Yield
12,0%
11,4%

R$ 614,1 milhões

2006

R$ 539,0 milhões

2005

13,2%
13,2%

R$ 276,9 milhões

2004

13,4%
12,3%

R$ 185,6 milhões

2003

R$ 225,0 milhões

2002

11,4%
6,6%
23,6%
17,4%
ON

PN

(*) Dividendos propostos para 2006, sendo R$ 165,1 milhões referentes ao quarto trimestre de
2006.

BALANÇO SOCIAL

AES TIETÊ S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL
(Expresso em R$ mil)

1 BASE DE CÁLCULO
Receita líquida (RL)
Lucro operacional (LO)
Folha de pagamento bruta (FPB)

2 INDICADORES SOCIAIS INTERNOS
Alimentaçao
Encargos sociais compulsórios
Entidade de previdência privada
Saúde
Segurança no trabalho
Educação
Capacitação e desenvolvimento profissional
Auxílio creche
Participação nos resultados
Incentivos à aposentadoria e demissão voluntária
Vale-transporte
Total

dez/06
R$

dez/05
R$

1.381.804
1.029.200
30.880

1.202.710
920.367
30.705

Total
R$
1.880
6.929
(7.346)
2.238
619
516
704

Tributos - excluídos encargos sociais
Total

0,14%
0,50%
-0,53%
0,16%
0,04%
0,04%
0,05%

6.504

21,06%

0,47%

(2)
12.042

-0,01%
39,00%

0,00%
0,87%

LO

% sobre
RL

Total
R$
1.654
6.050
(369)
1.359
549
457
800

5,39%
19,70%
-1,20%
4,43%
1,79%
1,49%
2,61%

0,14%
0,50%
-0,03%
0,11%
0,05%
0,04%
0,07%

3.417

11,13%

0,28%

26
13.943

0,08%
45,41%

0,00%
1,16%

Total
R$

% sobre

0,23%
0,00%
0,23%

13,42%

10,00%

124.470

13,52%

10,35%

143.268

13,92%

10,00%

127.233

13,53%

10,35%

5.835

% sobre
RL

0,57%

0,42%

% sobre
R$ mil
4.750

285

272

Escolaridade dos empregados
Superior e extensão universitária
2º. Grau
1º. Grau

147
132
6

140
126
6

Faixa etária dos empregados
Até 25 anos
De 25 a 35 anos
De 35 a 45 anos
De 45 a 55 anos
Mais de 55 anos

15
100
108
58
4

17
93
110
49
3

Admissões durante o período

20

27

23
26,0%

21
19,05%

28,5%

nd

24
0%

nd

0%

nd

4

nd

Portadores de deficiência

0,30%
0,00%
0,30%

138.114

Empregados no final do período

Negros que trabalham na empresa
% de cargos gerenciais ocupados por negros
em relação ao nº. total de negros
% de cargos gerenciais ocupados por negros
em relação ao nº. total de gerentes

RL

0,30%
0,07%
0,00%
0,37%

LO

2.747
17
2.764

LO

0,40%
0,10%
0,00%
0,50%

5 INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL

Mulheres que trabalham na empresa
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres
em relação ao nº. total de mulheres
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres
em relação ao nº. total de gerentes

% sobre
FPB
RL

4.140
1.000
14
5.154

R$ mil
4 INDICADORES AMBIENTAIS
Programas especiais/projetos externos

% sobre
RL

6,09%
22,44%
-23,79%
7,25%
2,00%
1,67%
2,28%

Total
R$
3 INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS
Cultura
Doação Estatuto da criança e do adolescente
Doações e contribuições
Total de contribuições para a sociedade

FPB

LO

RL

0,52%

0,39%

Serviços de Auditoria Independente
A empresa Ernst & Young Auditores Independentes responde pela auditoria externa da
AES Tietê desde 2004, atendendo à obrigatoriedade de rodízio a cada cinco anos.
Durante o ano de 2006, não foram contratados serviços complementares ou de
consultoria com essa empresa, mantendo-se o foco de seus serviços exclusivamente em
auditoria contábil.
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