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A Eletrobras
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Quinta maior geradora

hidrelétrica do mundo.

Hidroeletricidade

5ª

As hidrelétricas da Eletrobras

podem armazenar 50% da 

energia armazenável

(reservatórios) do Brasil.

Energia Armazenável

52%

Metade da transmissão do 

Brasil é operada pela

Eletrobras.

Transmissão

47%

Este é o índice de 

disponibilidade das linhas de 

transmissão da Eletrobras. 

Qualidade e eficiência

99,8%

Estratégica

Estratégica em telecomunicações: A malha de transmissão da Eletrobras
transporta dados através de cabos de fibras óticas, interligando todo o país.
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•Conclusão das UHE Santo Antônio, Jirau, Teles Pires e Belo Monte;

•Conclusão do primeiro Bipolo da LT Belo Monte.

•Venda das distribuidoras deficitárias;

•Melhora na remuneração do sistema de cotas;

•Conclusão de grandes obras que demandavam grandes aportes de capital;

•Lucro de R$ 13,3 Bilhões em 2018;

•Lucro de R$ 7,6 Billhões até o terceiro trimestre de 2019.

•O atual presidente da Eletrobras assumiu em Junho de 2016.

•Redução de 18,1% na despesa de pessoal em 2018 e de 9,4% no primeiro 
trimestre de 2019.
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•As hidrelétricas – UHE’s são a base do sistema elétrico brasileiro, principalmente as 
grandes;

•Não se faz hidrelétricas estruturantes no Brasil sem a participação da Eletrobras;

•Praticamente todas as grandes hidrelétricas construídas nos últimos 20 anos têm a 
participação decisiva da Eletrobras;

•Mesmo na transmissão a Eletrobras participa da maioria dos projetos 
estruturantes.

•Qual a vantagem de uma grande empresa privada, dominada pelo capital 
estrangeiro dominando o setor elétrico brasileiro?

•CONCENTRAÇÃO DE MERCADO?
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Manipulação de 
Mercados

(PRICE MAKER)
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Valor Atualizado 
pela SELIC:

R$ 12,854 bilhões
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•As UHE’s são a base do Sistema Interligado Nacional - SIN (65% da energia gerada);

•Os reservatórios das hidrelétricas são a “bateria” do SIN, cada vez mais relevantes num 
contexto de aumento das fontes intermitentes (Solar e Eólicas);

•A Eletrobras possui 46% da capacidade de geração Hidrelétrica;

•A Eletrobras possui 52% da água armazenada nos reservatórios;

•Só a Eletrobras tem capacidade para a construção das futuras grandes usinas hidrelétricas 
(Tapajós, Bem Querer, Tabajara, etc); 

•Grande parte do aumento da participação privada na expansão da capacidade instalada de 
geração de energia hidrelétrica se deu em parceria com a Eletrobras;

•A outra parcela foi por meio de aquisição de ativos privatizado (Eletrosul, CESP, CEMIG, etc);

•O aumento da participação privada nas Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH’s, parques 
eólicos e na energia solar é possível, viável e salutar.
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•A espinha dorsal desse sistema foi construído pela Eletrobras;

•Dos projetos estruturantes, a grande maioria foram construídos pela Eletrobras ou 
com participação da Eletrobras (Interligação Norte Sul, Elo em Corrente Contínua -
CC de Itaipu e mais recentemente os Elos CC do Madeira e Belo Monte;

•As subsidiárias tinham projetos para participar dos leilões, mas foram proibidas de 
participar pela direção da Holding.
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A Eletrobras impulsiona a competição na transmissão
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•Crise hídrica 2014 – 2016;

•Crescimento do mercado livre;

•Diminuição dos investimentos da 
Eletrobras e aumento da geração 
térmica;

•Privatizações de distribuidoras em 
Goiás, Amazonas, Roraima, Rondônia, 
Acre, Piauí e Alagoas.
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Evolução do lucro líquido da Eletrobras numa série histórica maior
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Lucro Líquido – Eletrobras (R$ BILHÕES)

* Resultado apurado até o 3° trimestre de 2019
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•Estamos no fim de 2019, porque mostrar os resultados apenas até 2015? 
Esquecimento ou má fé?

• 2018 – Receita Operacional Líquida: R$ 24, 976

Despesas Operacionais: R$ 8,072

• 2019 (1°S) – Receita Operacional Líquida: R$ 13,095

Despesas Operacionais: R$ 10,126

•Relação Dívida Líquida / EBITDA (2015): 9,5

•Relação Dívida Líquida / EBITDA (3° Trimestre 2019): 1,8
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• Descotização: Transferência de 14 GW do sistema de cotas, a um custo de cerca de R$ 
60/MWh para o regime de produção independente a um custo que pode ultrapassar os R$ 
250 MWh;
• Esterilização das ações da União: Mesmo que mantenha mais de 40% das ações, a União, 
como qualquer acionista, só poderá ter 10% do poder de voto;
• Vedação da formação de blocos de acionistas: Na prática impossível;
• Recursos para o Rio São Francisco: Por que só o São Francisco? Por que apenas por 10 
anos?
• Pagamento de bônus de outorga: Esses recursos deixarão de ser utilizados na expansão do 
sistema;
• Delegação de competências ao CNPE: A definição tanto do valor da operação quanto o 
impacto tarifário será delegado ao poder executivo;
• Dedução de R$ 3,5 Bilhões: Do valor a ser arrecadado com a privatização, serão abatidos 
R$ 3,5 Bilhões da dívida que a União tem com a Eletrobras;
• União como garantidora das dívidas de uma empresa privada: “Ficam mantidas as 
garantias concedidas pela União à Eletrobras e às suas subsidiárias”, “firmados 
anteriormente à desestatização” (art. 11 do PL).

Destaques do projeto de privatização
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Efeitos da Descotização
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2017 Hidropower Market

Report
April 2018

the US Department of Energy

Water Power

Technologies office
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Existem muitas alternativas à privatização

• Capitalização mantendo controle das empresas;
• Abertura de Capital (IPO) das subsidiárias de Geração e Transmissão, 

mantendo controle da Eletrobras;
• Venda das ações do BNDES;

Apoiamos a melhoria da governança, eficiência e reestruturações que 
busquem melhorar a gestão da Eletrobras.
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Muito Obrigado!

Ikaro Chaves Barreto de Sousa - Engenheiro Eletricista

Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema 
Eletrobras – AESEL

ikaroee@yahoo.com.br


