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As mudanças climáticas e seus diferentes níveis de
impacto sobre a sociedade global, ainda que não conhecidos
em sua plenitude, tornaram-se a grande preocupação da
humanidade no século 21. Impedir que a temperatura média
do planeta suba além de 2ºC é uma prioridade e exige
inovações sem precedentes para que possamos substituir
os combustíveis fósseis e continuar a atender à demanda
crescente de energia de que precisamos. Nossa companhia,
a AES Tietê, completou 20 anos de atuação no setor elétrico
brasileiro com a clareza de que somos parte importante da
solução para esse desafio.
As questões relacionadas aos riscos climáticos, em 2019,
entraram na agenda dos principais fóruns empresariais
mundiais e ganharam importante espaço nas discussões
econômico-financeiras e na gestão de riscos. A Business
Roundtable, associação que reúne líderes das maiores
empresas dos Estados Unidos, tratou do tema em um
manifesto assinado por 181 executivos, entre eles o CEO
da AES Corporation, Andres Gluski. O Relatório de Riscos
Globais lançado na edição de 2020 do Fórum Econômico
Mundial de Davos também destacou a prioridade do tema.
Nosso negócio é totalmente baseado na geração de
energia a partir de fontes renováveis e o crescimento do
portfólio implica diretamente na redução das emissões de
gases causadores de efeito estufa. Fazemos parte da AES
Corporation, um dos maiores grupos do mundo no setor
de energia e que confia em nossa companhia para expandir
os investimentos em parques eólicos e complexos solares
no Brasil. Para alcançarmos esse crescimento, atuamos
próximos dos clientes para oferecer soluções completas que
atendam todas as suas necessidades em eletricidade com
segurança, eficiência, confiabilidade e sustentabilidade.
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A cada ano temos materializado essa estratégia. Em
2019, o fechamento de parcerias de longo prazo com
dois grandes clientes – a Unipar Carbocloro e Anglo
American – viabilizou o início do projeto para construção
do Complexo Eólico Tucano, no interior da Bahia. O novo
ativo agregará mais 582 MW à capacidade instalada da
nossa companhia e 55% da energia já está contratada
por meio dessas duas parcerias.
O ano também foi marcado pela entrada em operação
do Complexo Solar Ouroeste, que se juntou ao Complexo
Solar Guaimbê, inaugurado em 2018. A adição dessas
plantas fotovoltaicas no portfólio da AES Tietê amplia
a diversificação de fontes geradoras e é importante, em
conjunto com o Complexo Eólico Alto Sertão II, para
reduzir a exposição da companhia ao risco hidrológico.
Além desse fator, as novas plantas solares contribuíram
para o resultado positivo que alcançamos em 2019.
Combinando uma estratégia comercial de ponta com a
gestão de excelência dos ativos, alcançamos uma receita
bruta de R$ 2,3 bilhões e um crescimento de 4,2% no
lucro líquido.

Em 2019, iniciamos as operações
do Complexo Solar Ouroeste e
viabilizamos a construção do
Complexo Eólico Tucano, relevantes
para a diversificação de nossos
ativos em fontes renováveis
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Nossa estratégia está focada na satisfação dos clientes
e na inovação para oferecer novos produtos e soluções em
energia. O crescimento dos negócios atende à demanda
cada vez maior das empresas brasileiras por sustentabilidade
e ganhos de eficiência em suas cadeias produtivas, o que se
comprova com o crescimento consistente do mercado livre.
Como a sustentabilidade está na base do nosso modelo
de negócio, a gestão dos impactos econômicos, sociais e
ambientais gerados por nossas operações é essencial. Nesse
sentido, em 2019, revisitamos nossas políticas, práticas
e processos relacionados a esse tema e estruturamos as
Diretrizes de Sustentabilidade, que possuem seis pilares e
compromissos para uma atuação alinhada aos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e aos princípios do
Pacto Global. Ressalto a honra pessoal de ter sido escolhido
pela Rede Brasil do Pacto Global para participar da iniciativa
“Liderança com ImPacto”, como um dos porta-vozes para o
ODS 7 – Energia Limpa e Acessível.
Nossa história de 20 anos foi escrita pelos diversos
profissionais da companhia. A intensa digitalização dos
negócios não diminuiu a importância das pessoas no
andamento das operações e na gestão dos nossos ativos.
As novas ferramentas de trabalho apenas fortalecem a
capacidade de inovar e buscar soluções disruptivas para
desafios complexos que só o ser humano, a maior força
criativa do planeta, possui. Por isso, a atenção com a
segurança das pessoas em nossa companhia é prioridade
absoluta e nosso maior valor. Temos protocolos e
procedimentos altamente eficazes para mitigar riscos e
evitar acidentes com os colaboradores, prestadores de
serviço e comunidades vizinhas às operações, mas apenas a
vigilância constante e o contínuo reforço da nossa cultura
nos levam a ter uma operação segura.
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Iniciamos o ano de 2020 preparados para
aproveitar as oportunidades que surgirão com a
volta do crescimento econômico no país. Estamos
comprometidos a participar desse desenvolvimento
com o fornecimento de energia renovável e
sustentável para o Brasil.
Obrigado a todos,
Ítalo Freitas
Presidente da AES Tietê

