Política de Gestão de Ativos
A alta direção da AES Tietê Energia S.A. autoriza à seguinte Política para o Sistema de Gestão de Ativos Físicos:
A empresa está comprometida em gerenciar seus ativos físicos de forma a promover o bem estar e o desenvolvimento com a geração segura, sustentável e confiável de
energia; através do atendimento aos requisitos regulatórios, legais e os subscritos pela AES Tietê Energia, atendendo às necessidades dos públicos de relacionamento, sem
comprometer a saúde, a segurança dos colaboradores e do ambiente em que está inserida e promover a melhoria contínua do seu Sistema de Gestão de Ativos Físicos.
Para otimizar o uso de seus recursos, a empresa coloca em prática um abrangente sistema de gestão de ativos físicos, o qual avalia riscos e oportunidades, baseando-se
nas diferentes etapas do ciclo de vida dos ativos:

Aquisição
Os novos ativos deverão ser adquiridos com suas características funcionais em linha com a estratégia da empresa, a matriz de riscos e a criticidade da função que será
exercida, mensuradas através de indicadores específicos que garantam:

•

Uma maior facilidade na atuação da manutenção (Manutenabilidade);

•

Um atendimento adequado às funções requeridas em um tempo definido e sob um determinado contexto operacional (Confiabilidade);

•

Uma estratégia de manutenção e operação baseada em confiabilidade, alinhando as atividades com um adequado suporte logístico (Suportabilidade);

•

Um custo de ciclo de vida otimizado à função requerida (Eficiência em custo).

Operação e manutenção
Os ativos deverão ser operados e mantidos focando na otimização da disponibilidade, eficiência de custo e atendimento aos requisitos regulatórios, através:

•

Do cumprimento adequado dos planos e estratégias de manutenção e operação;

•

Da melhoria contínua dos processos com inovações, novas tecnologias e boas práticas;

•

Da consolidação de uma visão integrada dos ativos de geração no compartilhamento de recursos;

•

Do gerenciamento adequado das informações sobre os ativos para suportar as análises e garantir decisões fundamentadas em critérios técnicos;

•

Da avaliação de riscos e adoção de medidas seguras para garantir que não ocorram acidentes ou danos à força de trabalho, comunidade e aos ativos;

•

Da minimização dos impactos das atividades para o meio ambiente, visando atender todos os requisitos legais aplicáveis;

•

Do gerenciamento proativo dos custos, no qual as decisões de gastos sejam baseadas em um modelo multicritério e em linha com a estratégia da empresa;

•

De uma força de trabalho interna e/ou externa capacitada, motivada e responsável pelos seus resultados.

Descomissionamento
Os ativos deverão ser descomissionados baseados em regras contábeis, matriz de riscos e critérios de performance operacional e/ou financeiros, nos quais se mostre:
•

Um aumento relacionado ao custo de ciclo de vida;

•

O não atendimento a requisitos regulatórios, de meio ambiente e de segurança;

•

O não atendimento às funções requeridas;

•

A obsolescência dos componentes.

A ação de descomissionar deve atender às regras ambientais e de segurança, otimizando os custos relacionados.

Esta Política foi elaborada e será seguida em concordância com:


Missão, Visão e Objetivos da Empresa;



Políticas da AES Brasil e AES Corp;



Requisitos regulatórios e estatutários;



Planejamentos Estratégico e Financeiro;



AES Performance Excellence (APEX)



PAS 55 – Especificação para Gestão de Ativos Físicos



ISO 55001 – Gestão de Ativos

As lideranças da empresa são responsáveis por implementar, divulgar e fazer cumprir esta Política, bem como garantir a estrutura para o estabelecimento e cumprimento dos
seus objetivos e obrigações.

Toda a força de trabalho, inclusive os contratados, são responsáveis por praticar esta Política e tem papel fundamental na efetivação da mesma.
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