
água. O Brasil, além dos milhares de rios, lagos, riachos e lagoas, está sobre o Aquífero Guarani, o maior depósito de água 

doce do mundo. Ao privatizar a Eletrobras, responsável por 30% da energia do país, você não está privatizando somente as 

usinas hidrelétricas da empresa. Você está privatizando a água! E para investidores estrangeiros, provavelmente chineses, 

que já divulgaram interesse em comprar a Eletrobras. A China tem o maior exército do mundo. Sua tecnologia militar rivaliza 

com a dos EUA. Mas eles não precisarão de armas. Já serão donos dos nossos rios e reservatórios. Você deseja sede, seca e 

miséria para seus filhos e netos? O controle estatal da Eletrobras é uma forma da sociedade garantir o controle sobre os 

recursos hídricos que pertencem a todos nós. Não é só pela geração de energia, é pela vida! 

 

Na década de noventa, o governo Fernando Henrique Cardoso privatizou a Vale do Rio Doce, todas as empresas de 

telecomunicações, toda a siderurgia e ainda 26 empresas do setor elétrico, incluídas aí as usinas de geração da Eletrosul que 

pertencem hoje a Tractebel (Engie Brasil). O Estado entregou seu patrimônio e mesmo assim a dívida líquida do setor público 

subiu de 32% do PIB em 1994 para 56% do PIB em 2002. Na pressa excessiva do governo Michel Temer, a equipe econômica 

estima vender a Eletrobras pela bagatela de R$ 20 bilhões. O valor corresponde somente a participação acionária da 

companhia na usina de Belo Monte (49,98%). Ou seja, para supostamente fechar as contas, o governo quer vender uma 

empresa que possui 47% das linhas de transmissão do Brasil e 31% da capacidade de geração de energia pelo preço de meia 

usina. O valor patrimonial de usinas, linhas de transmissão e redes de distribuição do sistema Eletrobras soma R$ 170 bilhões. 

Ressalta-se que a estatal teve lucro líquido de R$ 3,426 bilhões em 2017, e R$ 1,699 bilhão no 1º semestre de 2017, 

diferentemente do que vem sendo alardeado pela mídia. É o seu dinheiro que está sendo rasgado e jogado fora! Além disso, 

o tesouro ainda deve a Eletrobras cerca de R$ 16 bilhões por causa das indenizações das linhas de transmissão renovadas em 

2012, o que permitiu reduzir a conta de luz. Nas mãos da Eletrobras pública, há compromisso de usar esse valor para 

investimentos no Brasil, gerando empregos aqui. Já nas mãos da Eletrobras em poder de investidores estrangeiros, as 

indenizações se transformarão em lucros e dividendos, remetidos ao exterior. 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 



 Enquanto nos EUA, China e Canadá, a geração e transmissão de energia elétrica são vistas como áreas estratégicas 

(eventualmente protegidas até por forças militares) por estarem vinculadas à soberania nacional, por aqui estão sendo 

rifadas. Em 2016, a empresa estatal chinesa State Grid, que já é uma das maiores empresas “privadas” do Brasil, tentou 

comprar 50,4% da estatal australiana Ausgrid, o que foi rechaçado pelo governo local por razões estratégicas. Os maiores 

países do mundo em território consideram as usinas hidrelétricas como estratégicas, muito além de sua função de gerar 

energia. Todos estão errados e só o Brasil está certo? 

 

Na privatização do sistema elétrico, a União continuará sendo a maior acionista minoritária e com poder de veto. Teremos 

uma empresa supostamente privada, sem as proteções legais e compromissos, mas com todos os interesses de governo 

presentes. Ou seja, MUITA influência política. Todos os apadrinhados políticos continuarão sendo beneficiados, mas agora 

não haverá regras de transparência claras nem o controle de órgãos como o Tribunal de Contas da União. Durante o governo 

Dilma, por exemplo, a presidência da Vale foi trocada por pressão do governo, o que comprova que a privatização não 

garante a ausência de interferência política. Do mesmo modo, o investimento público (via BNDES ou Banco do Brasil) 

continuará sendo concedido a empresas privadas (vide o caso da JBS). 

 

A Eletrobras é fundamental para desenvolver e operacionalizar todas as obras de engenharia de porte global, tais como 

Itaipu, Tucuruí e Belo Monte. Ao privatizar a companhia, os investidores estrangeiros trarão de fora as soluções tecnológicas, 

acabando com empregos e impedindo o país de desenvolver tecnologia própria. Além disso, a matriz energética brasileira 

está geograficamente integrada e a aquisição isolada das usinas e outros empreendimentos desintegrará todo o sistema, 

provocando ineficiência na prestação de serviços.  Resultado: O serviço irá piorar, vamos importar tecnologia cara e endividar 

o país! Quem vai pagar a conta? Você!!! 

 

A privatização ampliaria a especulação dos contratos de compra e venda de energia no mercado livre. O porte atual da 

Eletrobras é fundamental para evitar que se formem oligopólios que combinem estratégias conjuntas de venda, o que 

penalizaria os consumidores brasileiros. A especulação e inconsistência energética pode desestabilizar toda cadeia industrial 

e comercial, fazendo regredir a infraestrutura do país e encarecendo o preço de produtos e serviços. Qualquer cidadão 

brasileiro pode verificar que a Eletrobras não utiliza o seu porte para praticar preços abusivos, muito pelo contrário, investe. 

 

Os funcionários das empresas Eletrobras são contratados mediante concurso público. A Lei das Estatais (13.303/2016) 

estabelece regras claras e técnicas para o preenchimento de cargos de direção e do Conselho de Administração das 

empresas. Isso é a prova de que, com vontade política e pressão da sociedade, é possível estabelecer limites a influências 

políticas em empresas estatais. Já na empresa privada ficam liberados os apadrinhamentos e terceirizações. 

 

O Governo FHC tentou sucatear o setor elétrico para facilitar a privatização no fim da década de 90. Com isso, a população 

brasileira sofreu, em 2001, o maior racionamento de energia da história do país. Você lembra dessa época?  

  

  

  

  

  

  

  


