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A AES não vai deixar o país. Tampouco vai se desfazer da controlada Eletropaulo para 
se manter apenas na atividade de geração de energia, com a Tietê. Esse foi quase um 
mantra repetido incansavelmente por um dos principais executivos da companhia nos 
Estados Unidos, Andres Gluski, em entrevista exclusiva ao Valor. A empresa está 
mais uma vez sob o fogo cruzado de pressão política e de notícias que dizem que o 
BNDESPar deve deixar a sociedade que tem com a AES na Brasiliana, controladora 
da Eletropaulo, levando à venda da empresa. A distribuidora paulista sofre duras 
críticas sobre a qualidade de seu serviço. Abaixo, os principais trechos da entrevista 
com o vice-presidente executivo da AES Corp. e presidente do conselho de 
administração da Brasiliana na tarde de sexta-feira.  
 
Valor: Qual o motivo da sua visita ao Brasil? 
Andres Gluski: Estou aqui para falar com a equipe brasileira, mas também para 
assinar o acordo com a TIM para a venda da Atimus porque sou o presidente do 
conselho da Brasiliana.  
 
Valor: Os recursos obtidos com essa venda já têm destinação? 
Gluski: Queremos fortalecer a Brasiliana e parte importante dos recursos vai para 
Eletropaulo. Falando como executivo da AES, quero dizer que a companhia considera 
três países como os mais importantes: Estados Unidos, Brasil e Chile. Em termos de 
tamanho e de onde vamos focar.  
 
Valor: Esses três países sempre foram o foco da AES? 
Gluski: É uma nova estratégia, que tem mais ou menos um ano. Não significa que não 
vamos fazer negócios em outros países. Significa que são países onde temos visão de 
longo prazo e para onde destinaremos mais recursos.  
 
Valor: Há muito tempo a AES fala em expansão no Brasil. Qual tem sido o entrave? 
Gluski: Estamos vendo como crescer e não posso ser preciso agora, porque necessito 
de um plano a seguir com a Brasiliana.  
 
Valor: Do plano de expansão mundial da AES, estimado em US$ 5,5 bilhões até 2015, 
que parte será destinada ao Brasil? 
Gluski: Aqui há leilões de venda de energia. Temos de ganhar e, então, fazer os 
investimentos.  
 
Valor: Em qual atividade vai haver expansão? Geração ou distribuição? 
Gluski: Em ambas. No Chile, temos só geração. Mas nos Estados Unidos estamos 
terminando a compra de uma distribuidora, em uma operação de US$ 5 bilhões.  
 
Valor: E no Brasil, em ambas? 
Gluski: Sim. Mas em geração é mais claro. Em distribuição, já temos investimentos 
importantes e vamos crescer de forma orgânica.  
 
Valor: A sociedade com o BNDES voltou à pauta. O presidente no Brasil, Britaldo 
Soares, disse que não existe comunicado oficial do banco de sua saída. Existem 
negociações? 
Gluski: Nós estamos em uma parceria com BNDES cada vez melhor. Anunciamos 
hoje mesmo (sexta-feira) a venda da Atimus com aprovação dos dois parceiros.  



 
Valor: Mas o senhor não respondeu se estão negociando. 
Gluski: É uma pergunta a ser feita para o BNDES. 
 
Valor: Temos informação de que a AES recebeu proposta de um grupo brasileiro para 
a compra da Eletropaulo. Chegaram a considerar? 
Gluski: Em geral, somos investidores de longo prazo. Nossa missão no Brasil é estar 
em geração e distribuição. 
 
Valor: Poderia ser só geração? 
Gluski: Acredito que temos duas empresas de distribuição muito boas. São Paulo é 
cidade mais importante do Brasil. Isso é uma posição muito interessante para uma 
empresa como a AES.  
 
Valor: Mas chegaram a considerar a proposta? 
Gluski: Não vou confirmar que houve proposta. 
 
Valor: Mudou algo na estratégia da empresa desde que os chineses compraram 
participação relevante do capital da AES? 
Gluski: Não. Os chineses têm 15%, mas são investidores financeiros. Eles têm direito 
a um assento no conselho de administração. 
 
Valor: Se o BNDES colocar à venda sua parte na Brasiliana, a AES tem direito de 
comprar... 
Gluski: Da outra vez, quando se falou oficialmente em leilão, contratamos linha de 
crédito para exercer esse direito.  
 
Valor: E hoje? 
Gluski: Só com uma notícia oficial do BNDES eu responderia. 
 
Valor: Assim o sr. passa a impressão de que tudo pode acontecer? 
Gluski: Não. Porque nossa estratégia é estar no Brasil. E estar em distribuição. E 
gostamos da Eletropaulo e gostamos da AES Sul.  
 
Valor: Mesmo ao comprar distribuidora americana, a AES tem fôlego financeiro para 
aquisições? 
Gluski: Tivemos expansão de capital com entrada chinesa e isso aumentou nossa 
capacidade de fazer negócios desse tipo.  
 
Valor: A dívida total da AES é hoje de US$ 20 bilhões. 
Gluski: A da holding é apenas de US$ 5 bilhões, com Ebtida que varia entre US$ 3 
bilhões e 4 bilhões ao ano. Em dividendos, recebemos entre US$ 1bilhão e US$ 2 
bilhões. 
 
Valor: O Brasil representa quanto dos dividendos? 
Gluski: Menos de 20%. 
 
Valor: Um ponto que pode afetar esses dividendos é o terceiro ciclo de revisão 
tarifária. O que é aceitável? 
Gluski: É importante ter um retorno que compense o investimento no setor para seguir 
criando valor. Há muitas empresas no Brasil que necessitam mais capital. Não em São 
Paulo, mas em outras regiões do país.  
 
Valor: Qual a estimativa de perdas se as novas regras forem aprovadas como estão? 
Gluski: [passa a palavra ao presidente brasileiro, Britaldo Soares, que diz que é 
prematuro divulgar esse impacto] 
 
Valor: Vocês não querem divulgar, mas já sabem o impacto. Isso pode mudar a forma 
como a AES vê o investimento no Brasil? 
Gluski: Não. Estamos falando que esse é um país-chave para a AES. Nossa posição 
não depende disso. Vamos estar na Eletropaulo e na AES Sul. 
 
Valor: Nas últimas semanas tem se questionado a qualidade do serviço da 
Eletropaulo. O sr. acha que é uma questão política?  
Gluski: Uma empresa de distribuição sempre tem contato com todos os clientes e por 



isso tem muita atenção da mídia. Em São Paulo, acontecem fortes tempestades. Mas 
não só aqui. Na área da Light tem e a Cemig tem suas tempestades. 
 
Valor: A AES tem relacionamento com governos onde atua? 
Gluski: A AES tem equipes nacionais muito fortes. Em geral, nós temos bom 
relacionamento onde operamos.  
 
Valor: Como é o relacionamento com Luciano Coutinho, presidente do BNDES? 
Gluski: O BNDES é nosso parceiro e tomamos decisões na Brasiliana em conjunto. 
Sou presidente do conselho e tenho reuniões todos os meses e por isso trabalho muito 
com equipes do BNDES.  
 
Valor: Diz-se muito nos bastidores que o atual governo tem desejo de que a AES saia 
do Brasil. O sr. sente essa pressão? 
Gluski: Nossa estratégia é nos manter no Brasil. 
 
Valor: Vou reformular a pergunta. O sr. vê dificuldades em fazer negócios no Brasil? 
Gluski: Se queremos ficar no Brasil é porque sentimos que podemos fazer negócios 
no país.  
 
Valor: A AES não tem hoje financiamentos do BNDES em função da dívida feita para 
a compra da Cemig [resolvida com transferência do ativo para a Andrade Gutierrez]. 
Isso dificulta expansão no país? 
Gluski: Vamos chegar a um ponto de contar com esse financiamento. Somos um bom 
investidor e uma das empresas mais importantes do setor na América Latina.  
 
Valor: Mas até agora o sr. não mencionou um plano específico de expansão no Brasil. 
Isso intriga. 
Gluski: Primeiro, não vamos sair do Brasil. E, segundo, queremos fazer mais 
investimentos e ajudar a suprir a necessidade de mais energia no Brasil. A AES não 
vai sair do Brasil. (risos) 
 
Valor: A impressão é que o sr. veio aqui só para dizer isso. 
Gluski: Seria bom que se visse a AES como realmente ela é hoje: verdadeiramente 
internacional. Gostamos de onde estamos.  
 

 


