
Carta Aberta aos Acionistas da Aes Tietê 

 

Prezados amigos e acionistas minoritários da Aes Tietê, vos dirijo a palavra sem a expectativa de 
persuadi-los a concordarem com a minha posição. Entretanto, o tema é de extrema relevância 
e me sinto na obrigação de compartilhar minhas percepções. Afinal, em maior ou menor 
proporção, somos todos sócios. 

Costumo comparar minha postura como investidor aos hábitos do melhor caçador da natureza, 
o jacaré. Ele repousa tranquilo por dias, de boca aberta, a espera da presa perfeita: o passarinho, 
que desavisado cai na emboscada. Desta vez estamos do lado oposto, a Aes Tietê é o passarinho 
prestes a ser devorado e a Eneva, o exímio predador. 

Tendo sido o jacaré por muitos anos, consigo identificar com certa facilidade situações como a 
descrita acima e sem delongas, explico aos amigos porque votarei veementemente contra a 
proposta hostil. Vamos aos prós e contras. 

 

Como ficam os dividendos? 

 

Muitos ainda insistem em me resumir a um caçador de dividendos a qualquer custo, quando na 
verdade procuro exatamente tudo aquilo que qualquer empreendedor deseja, bons negócios a 
bons preços para me tornar sócio. Oportunidades como essas nem sempre são tão obvias e foi 
assim que me tornei um acionista mais importante em meados de 2018, quando ninguém 
enxergava na Aes Tietê essas características. 

De lá para cá nunca fiquei decepcionado, apesar de reconhecer os inúmeros desafios de 
crescimento da companhia e discordar de alguns encaminhamentos. Fato é, a grande maioria 
dos acionistas da empresa tomaram essa decisão baseados nos fortes indícios de que o 
crescimento viria, mas não em prejuízo à remuneração de seus sócios. 

Apesar de lutar para que a companhia formalizasse uma política de distribuição de lucros, sua 
prática sempre foi clara. Enfim, até então dormia tranquilo, sabendo que tenho em meu 
portfólio uma empresa lucrativa há anos. O mesmo não posso dizer sobre a Eneva, que apesar 
de seu turnaround louvável, nunca remunerou seus acionistas (para quem não sabe, a Eneva é 
o produto de um dos ativos da MPX, de Eike Batista). 

Portanto, estamos tratando de duas corporações de fato complementares em seus negócios, 
mas essencialmente diferentes na postura em relação aos seus sócios. A omissão de qualquer 
compromisso sobre a distribuição de dividendos desta possível nova gigante do setor de 
geração fala por sí só e, para mim, foi suficiente para concluir que ela não teria lugar cativo na 
minha carteira. Este é o compromisso pelo qual luto por anos junto a outros minoritários e que 
não mais poderia pleitear, afinal seria violentamente diluído na nova composição acionária.  

Diante do exposto, reflito: afinal, quem mais se beneficiaria desta situação? O acionista parceiro 
ou o que deseja sair desta sociedade? O segundo, claro. O BNDES é o maior interessado na 
efetividade da proposta, quando enfim encontraria a liquidez necessária para se desfazer deste 
investimento.  

 



Diferenças estruturais: ESG. 

 

Muitos são os desafios da Aes Tietê. Nunca entendi, por exemplo, a necessidade de tantos 
diretores em uma empresa que poderia ser mais enxuta e eficiente. Colocaria, no entanto, a 
necessidade de diversificar a sua matriz energética, muito suscetível ao risco hidrológico, como 
o principal gargalo.  

A estratégia mirou principalmente no crescimento em ativos renováveis, eólico e solar, um 
mercado competitivo, mas alinhado com a tendência irreversível da descarbonização. Viés 
contrário ao da Eneva, que atende a mais de 10% da capacidade térmica no Brasil. Entendo a 
sua importância para o país, mas não me interesso em investir em um modal poluente. 

Portanto, se por um lado podemos ser seduzidos pelas vantagens de governança que o Novo 
Mercado traria, por outro entendo que a Eneva precisa mais da Tietê do que o contrário neste 
quesito. Quantos pontos ela não ganharia com o mercado ao incorporar ativos alinhados as boas 
práticas de ESG: Environmental, Social, and Governance? 

Essas 3 letras estão mudando o jeito que o mundo investe e reflete uma mudança de 
comportamento. Seria inteligente conflitarmos com essa tendência? 

 

Bom para quem compra, ruim para quem precisa vender. 

 

Meu argumento final, na verdade não é argumento, é um fato determinado pela “mão invisível” 
da oferta e da demanda. Qualquer investidor de bom senso entende que o presente momento 
é excelente para quem pode comprar e o pior possível para quem precisa vender. Eu mesmo 
tenho sido cobiçado por diversas mídias para falar sobre as diversas oportunidades a preço de 
banana no mercado. 

Um detalhe, no entanto, tem passado despercebido. A Aes Tietê não estava à venda! Por que, 
então, a pressa repentina de vender ativos lucrativos e que assim permanecerão por pelo menos 
10 anos? É inteligente fazermos negócios quando todos os outros estão interessados em 
sobreviver? 

Analisando a proposta hostil me convenci de duas coisas: 1- que um M&A de fato seria uma 
excelente saída para a Tietê, e 2- que infelizmente não seria com a Eneva. Ela não é a única 
empresa no setor cuja fusão faria sentido. Já imaginaram uma combinação de negócios com a 
Engie, ou CESP? 

Em qualquer outro cenário, com uma ponta sequer de otimismo, poderíamos pensar em 
procurar parceiros mais interessantes. Isso geraria propostas melhores para os acionistas, que 
poderiam optar pela combinação com a empresa que oferecesse as melhores condições, à 
exemplo do que houve com a Eletropaulo em 2018. 

Para os que não acompanharam a história, o interesse das empresas estrangeiras Enel e 
Iberdrola foi acirrado e gerou um movimento de leilão pelo controle da Eletropaulo, no melhor 
estilo “quem der mais leva”. As ações, que na época valiam a mercado R$ 14 reais, foram 
vendidas no final por R$ 45,22. O mesmo poderia acontecer com a Aes Tietê, em um contexto 
que pudéssemos encontrar concorrentes para disputar com a Eneva. 



Portanto, voto pelo não. 

Sejamos o jacaré e não o passarinho. 

 

Grande abraço, 

 

 

Luiz Barsi Filho 

Economista 

 

 

 

 


