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20 anos de inovação
em energia
Desde a virada do milênio, o mundo mudou – e muito.
Naquela época, a internet ainda era uma novidade para
empresas e pessoas e ninguém imaginava que aplicativos
em smartphones seriam tão úteis e versáteis quanto hoje.
A digitalização e a conectividade criaram um universo de
possibilidades, trouxeram mais conhecimento e informação para
que possamos fazer escolhas melhores para nosso dia a dia.
No setor elétrico, essa mudança de paradigma
reposicionou o centro das decisões. O contexto de combate
às mudanças climáticas e a busca por maneiras mais eficientes
e limpas de produzir e consumir energia impulsionaram a
demanda das empresas por soluções inovadoras, tecnologia
e rastreabilidade de sua matriz energética.
Nós, da AES Tietê, acompanhamos essa transformação
e evoluímos nosso modelo de negócio para estarmos
preparados para os novos desafios do século 21. Passamos de
uma gestora de usinas hidrelétricas, nascida em 1999 a partir
da aquisição de ativos do governo estadual de São Paulo,
para um parceiro de soluções inteligentes e inovadoras –
que garante a sustentabilidade e a competitividade de
nossos clientes em sua gestão energética.
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Com um portfólio exclusivamente em
fontes renováveis, investimos em um parque
gerador composto por usinas hidrelétricas,
eólicas e solares com 3.343 MW de
capacidade total instalada. A excelência nas
nossas operações é garantida pelo uso
de tecnologias de ponta no nosso Centro
de Operações de Geração de Energia
(COGE), que comanda remotamente
todas as unidades.
De maneira complementar, desenvolvemos
nos últimos anos um conjunto de soluções
customizadas para os nossos clientes, com
inteligência e inovação para que a nossa
atuação impulsione negócios cada vez
mais sustentáveis em todos os setores que
atendemos. Esse portfólio de oferta de
valor ao mercado abrange desde serviços
de comercialização no mercado livre e de
certificados de rastreabilidade de energia
renovável até projetos de gestão e
eficiência energética, armazenamento em
baterias e geração distribuída.
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Nossos ativos
1 complexo
eólico na Bahia

Rio Grande

Rio Pardo

Bauru

Rio Mogi Guaçu
Rio Tietê

9 usinas
hidrelétricas
e 3 PCHs*, além de
2 complexos solares
em São Paulo
* Pequena central hidrelétrica
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Nossa
trajetória

A AES Corporation
adquire a Companhia
de Geração de Energia
Elétrica Tietê, que
pertencia ao governo
do estado de São Paulo,
e assim é criada a nossa
companhia, a AES Tietê.

1999

Somos selecionados,
pela primeira vez,
para o Índice de
Sustentabilidade
Empresarial (ISE),
da atual B3. A
carteira seleciona as
companhias que têm
o melhor desempenho
e adota as melhores
práticas em gestão
e governança da
sustentabilidade.

2007
2000
Nossa companhia
se transforma numa
sociedade por ações
e abre seu capital na
Bolsa de Valores de
São Paulo. A
companhia
atualmente está
listada no Nível
2 de governança
corporativa da B3
S.A. – Brasil,
Bolsa e Balcão.
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Conquistamos
importantes certificações
para os negócios, como
a ISO 55001, de gestão
de ativos. Inovamos com
a utilização de drones
aéreos e subaquáticos
para a inspeção dos
reservatórios e começa
a operação remota da
eclusa de Bariri, uma
das que fazem parte da
hidrovia Tietê-Paraná e
permitem a navegação
comercial.

2011-2014
2010
Dedicados à
gestão
dos ativos de
geração hidrelétrica
localizados no
estado de São
Paulo, iniciamos
a construção das
pequenas centrais
hidrelétricas (PCHs)
São Joaquim e
São José, no Rio
Jaguari-Mirim.

Revisamos a estratégia
da companhia e iniciamos
a transformação do
nosso modelo de negócio
para oferecer serviços e
soluções em energia com
foco no atendimento
das demandas e
necessidades dos clientes.

Finalizamos a aquisição
do Complexo Solar
Guaimbê, a primeira
usina de geração
fotovoltaica de grande
porte do estado de
São Paulo. O ativo
adicionou 150 MW
ao nosso portfólio,
diversificando as fontes
geradoras.

2016

2018

2015
Fim do contrato
bilateral de compra e
venda de energia com
a Eletropaulo (atual
Enel), que assegurava a
contratação de quase
a totalidade da energia
hidrelétrica. Com o
término desse acordo,
iniciamos a execução da
estratégia de atuação
no Ambiente de
Contratação Livre (ACL).

2017
Adquirimos o Complexo
Eólico Alto Sertão II e
começamos o processo de
diversificação do portfólio.
Também inauguramos o
novo Centro de Operações
de Geração de Energia
(COGE), no município
de Bauru (SP), com
tecnologias de ponta e
inovação para a gestão
remota e centralizada de
todos os ativos.

2019
Finalizamos a construção do
Complexo Solar Ouroeste,
adicionando 144 MW à
capacidade instalada da
companhia. A AES Tietê
também fecha novas parcerias e
realiza um acordo de opção de
compra de 582 MW de projetos
eólicos greenfield na Bahia –
o Complexo Eólico Tucano.
Atualmente, a companhia já
garantiu a comercialização de
55% da energia a ser gerada por
esse projeto por meio de dois
contratos de longo prazo.

