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“... pela cegueira em reconhecer que a Eletrobras embora seja, num plano, 
uma holding empresarial, noutros é um órgão com funções constitucionais 
de governo, um banco de investimento, um fundo de investimento, um 
centro de pesquisa e dentre outras coisas financiadora de políticas 
estratégicas governamentais (universalização do atendimento, Procel, 
Nuclear) e poderosa transferidora de recursos entre regiões, reduzindo 
desigualdades regionais como nenhuma outra política pública logrou 
alcançar.”

“Mas o que mais preocupa é o curtoprazismo de onde parece que brotam “ as 
soluções “ para fechar contas do balanço nacional. Um erro. Não há 
balanço fechado a tapa, que compense a falta de credibilidade do gestor.”

“Continuam, felizmente, muitos a trabalhar para que mais cedo ou mais 
tarde o setor reencontre seu rumo. É algo meio obsessivo para os 
profissionais deste setor acostumados a prover a disponibilidade do seu 
produto em cada casa, em cada indústria, 24h por dia, 365 dias por ano 
em qualquer canto do país. É o seu conceito de missão.”

José Luis Alqueires, ex-presidente do Conselho de Administração (19.01.18)



A PROPOSTA

MP 814

- Aprovada na comissão 
mista (Plenário Câmara 
e Senado)

- Estudos da Aneel 
indicam elevação na 
tarifa de energia (5-6%)

- Prepara as empresas 
para a privatização

PL 9463 – substitutivo

- Coloca as empresas 
Geração e Transmissão 
no PND

- Descotiza

- Estado perde o controle 
acionário

- Cria nova estatal 
(Eletronuclear e Itaipu)



CONSEQUENCIAS PARA A 
SOCIEDADE

• AUMENTO NA CONTA DE ENERGIA

• PIORA NO SERVIÇO PRESTADO

• DEPENDÊNCIA DA INICIATIVA PRIVADA

• PERDA DE CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO 
ENERGÉTICO

• PERDA DA SOBERANIA NACIONAL

• PRIVATIZAÇÃO DAS ÁGUAS

• ENTREGA DO PATRIMÔNIO A INTERESSES 
FINANCEIROS



AUMENTO NA CONTA DE ENERGIA



AUMENTO NA CONTA DE ENERGIA

Demonstrações financeiras de setembro de 2017,
apontavam que na Amazonas Energia a inadimplencia de
consumidores foi 36% maior do que a registrada em 2016.
Em virtude da atual conjuntura econômica.



AUMENTO NA CONTA DE ENERGIA



PIORA NO SERVIÇO – CASO CELG

• CEB: 7,35%. 
4ª tarifa mais 
baixa do País.



NA CONTRAMÃO



DEPENDÊNCIA DA INICIATIVA 
PRIVADA



DEPENDÊNCIA DA INICIATIVA 
PRIVADA

BMTE

State Grid Brazil – 51%

Furnas – 24,5%

Eletronorte – 24,5%

É uma Sociedade de 

Propósito Específico. 

Acionista majoritário 

chinês



PRIVATIZAÇÃO DAS AGUAS

A água poderá ser precificada pelo preço da 

energia?



ENTREGA DO PATRIMONIO

Banco

BTG

Dona da BTG 
comercializador

a de energia

Relação com o 
Fundo de 
Cingapura

Acionista da 
Equatorial

Possui SPE’s no 
setor elétrico 

em parceria com 
Vinci Partners

Relações 
comerciais com 

importantes 
acionistas da 

Eletrobras (3G, 
Vinci, 

Opportunity)

BTG e 
Opportunity são 

parceiros no 
capital social na 

Equatorial

Essas relações 

fazem parte da boa 

governança? Não 

seria conflito de 

interesses?

Insider information?

3G - Ambev

3G - Ambev

3G - Ambev



PONTOS A DESTACAR NO PLS

• Coloca as empresas de Geração e Transmissão 
no PND (art. 21)

• Mantém o aumento de capital para venda ao 
capital privado – perda do comando estatal

• CEPEL – vira uma Organização Social

• Revita – fundação privada que receberá 
recursos públicos, sede na Bahia




