
Brasília-DF 24 de Março de 2022

Excelentíssimo Presidente do Senado Rodrigo Pacheco;
Os eletricitários concordam e apoiam a sua declaração, realizada nesta semana, de que a Petrobras tem 
uma função social que transcende a lucratividade dos seus acionistas. Este sempre foi o posicionamento 
dos sindicatos, movimentos sociais e diversos partidos políticos que lutam diariamente contra a destruição 
das duas maiores empresas do segmento energético brasileiro: a Petrobras e a Eletrobras.
Trazemos algumas informações para comprovar a função social da Eletrobras e esperamos que os 
argumentos aqui expostos possam suscitar uma posição mais assertiva contra a privatização da Eletrobras 
e seus impactos para a sociedade brasileira. Segue alguns pontos:

1) A Eletrobras investiu cerca de R$ 120 bilhões no século XXI, sendo a empresa que mais 
contribuiu para o desenvolvimento do parque gerador e transmissor de norte a sul do país 
(veja gráfico abaixo):

Nenhuma empresa privada de energia elétrica, nacional ou multinacional, investiu tanto para o 
desenvolvimento do Brasil no século XXI.  Chamamos a atenção que nos últimos anos, a decisão de não 
investir foi da gestão da Eletrobras, centrada em reduzir dívidas, PMSO, internalizar dividendos e priorizar 
a agenda da privatização, deixando a empresa com caixa para os sócios privados. Não se trata de falta 
de recursos (Eletrobras em 2022, tem bilhões em caixa!), trata-se de decisão do MME e da Diretoria e 
Conselhos das empresas Eletrobras.
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2) A Eletrobras tem robustez de caixa e baixo endividamento podendo gerar empregos no 
Brasil hoje, dado a sua musculatura:

Segue abaixo, os gráficos que mostram que a Eletrobras tem robustez de caixa e baixo endividamento, o 
que lhe permite captar em boas condições em qualquer lugar do mundo.

Trata-se de uma falácia que Eletrobras só terá condição de investir se for capitalizada, pois Eletrobras tem 
recursos em caixa para investir bilhões na data de hoje.

3) Má Gestão da Crise hídrica pelo Governo Federal e política de preços da Petrobras 
potencializam tarifas pagas pela população brasileira em 2021 com efeitos a serem 
percebidos em 2022 e anos subsequentes

Os números não mentem: as famílias rurais e urbanas, os donos de padaria, restaurantes, lojistas, 
industriais, poderes públicos, hospitais e creches e todos segmentos da atividade econômica estão pagando 
caríssimo pela energia elétrica, gás de cozinha e combustível como visto no gráfico abaixo:
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Em relação à crise hídrica, temos convicção que se o MME tivesse coragem de reconhecer a gravidade da 
crise e estruturado um racionamento de forma planejada, não teríamos o rombo na conta das distribuidoras 
e os reajustes de dois dígitos que serão sentidos pelos consumidores nos próximos anos, decorrentes da 
geração de energia advinda de térmicas caríssimas, poluentes e ineficientes. Nosso país está retrocedendo 
para o uso da vela e da lenha.

4) Descotização das usinas da Eletrobras, ponto central da capitalização aprovada de forma 
açodada nas Casas Legislativas, fará os brasileiros pagarem uma energia, no mínimo, 
300% mais cara que as cotas da Eletrobras.

Aproveitamos para trazer outra verdade aos consumidores: o efeito da descotização na conta de luz das 
famílias rurais e urbanas, lojistas e empresários brasileiros será mais perverso que a política de preços da 
Petrobras.



Mesmo nos períodos de baixa hidraulicidade, o valor das cotas permanece o mais baixo dentre todos os 
outros contratos de compra de energia das distribuidoras que integram o respectivo balanço energético 
regulatório (cerca de 65,76 R$/MWh). Os contratos médios negociados no Ambiente de Contratação 
Regulada estão por volta de R$ 275 R$/MWh, uma diferença superior a 300%.

Veja na demonstração de resultados da Eletrobras do 3trim/2021, o slide relativo aos contratos de geração:

Destaques 3Tri/21: cotas continuam com preços baixíssimos de 
65,7 R$/MWh frente aos contratos ACR, 275 R$/MWh, e ACL, 195,9 R$/MWh

Fonte: Apresentação Teleconferência 3T/21, https://ri.eletrobras.com/informacoes/central-de-resultados/

As cotas, diga-se de passagem, são um direito adquirido até dezembro de 2042, com mais de 20 anos de 
usufruto pelo povo brasileiro. Abaixo, mostramos as 110 milhões de unidades consumidores (por classe de 
consumo e por região geográfica) impactados pela quebra de contrato na respectiva conta de luz:

Estatísticas Aneel  (Outubro 2021) - Número de Consumidores (classe de consumo e região geográfica)

Classe de Consumo Cativo 
(Brasil)

Número de 
Unidades 

Consumidoras
% total

Regiões Geográficas 
(Brasil)

Numero de 
Unidades 
Consumidoras

% total

Milhões Milhões
Comercial, Serviços e Outras 5,9 5,3 Centro Oeste 7,0 6,3
Iluminação Pública 0,1 0,1 Nordeste 23,4 21,1
Industrial 0,5 0,4 Norte 5,7 5,2
Poder Público 23,1 20,9 Sudeste 38,4 34,7
Residencial 76,2 68,8 Sul 36,2 32,7
Rural 4,7 4,2 Totais 110,8 100,0
Outros 0,4 0,3
Totais 110,8 100,0

Algumas estatísticas desta quebra de contrato, no qual os consumidores deixam de ter o direito à energia 
de cotas da Eletrobras até 2042 e passam a pagar mais caro já a partir de 2023:

•	 5,9 milhões de estabelecimentos comerciais;
•	 460 mil pequenas e médias indústrias;
•	 23 milhões de unidades consumidores dos poderes públicos municipais, estaduais e federais;
•	 76 milhões de residências brasileiras (se calcularmos 2 moradores por residência, ultrapassamos 

150 milhões de brasileiros afetados);
•	 4,6 milhões de consumidores rurais brasileiros (impondo um custo de vida adicional para o homem 

do campo).



5) MME não explicou aos senadores que a recomposição de lastro das distribuidoras aumenta 
as tarifas de energia elétrica de Norte a Sul do país.

Dado o sistema interligado nacional (SIN), todos os consumidores cativos do país serão afetados, pois a 
descotização das usinas da Eletrobras prejudicará consumidores do Oiapoque ao Chuí, do Norte, Nordeste, 
Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Explicamos abaixo o encarecimento da conta de luz a partir de 2023 (sai 
energia barata, entra energia mais cara).
A perversidade da dupla Guedes e Bolsonaro é a seguinte: tira o contrato de cotas do balanço energético 
das distribuidoras (65 R$/MWh), que, para atender a sua demanda, precisa recompor este “buraco” e, 
esta recomposição, se dá a um preço substancialmente mais alto, 100% repassado para a tarifa das 110 
milhões unidades consumidoras, a preços três a quatro vezes superiores.

Balanço Energético Regulatório – Distribuidora x Descotização x 
Recomposição de Lastro

(aumento da conta de luz das famílias rurais e urbanas e do setor produtivo)

Demanda Energia - MWh
(Classes de Consumidores + 

Perdas Regulatórias)

Oferta Energia – MWh
(Contratos de Compra de Energia)

Residencial

Comercial

Industrial
Rural 

Poder Púb.
Serv.Púb.
Ilum. Púb

Contrato 
Cotas

Leilão A

Itaipu

C. bilaterais

Leilão N
Perdas 

Regulatórias

Descotização – MWh
(retira a energia mais 

barata do balanço 
energético das 

distribuidoras e deixa 
um buraco a ser 

recontratado para 
atender 100% da 

demanda)

Contrato 
Cotas

Recomposição de Lastro– MWh
(recompõe por uma energia mais cara 
100% repassada para consumidores 

pressionando orçamento das famílias)

Cota Proinfa

Cota Angra I 
e II

Leilão F

+ barato

+ caro

Leilão A

Itaipu

C.bilaterais

Leilão N

Cota Proinfa

Cota Angra I 
e II

Leilão F

Recomposição 
descotização

Pilha de Contratos 
de energia

65 R$/MWh

275 R$/MWh*

* Preço Médio de venda no ACR da Eletrobras (3 tri/2021)

Entrada

Saída

6) Descotização afronta o Código de Defesa do Consumidor, pois não dá previsibilidade sobre 
os aumentos extraordinários no preço da energia.

A energia em cotas (Lei 12.783/2013) era um direito adquirido das famílias brasileiras até 2042, pois como 
as usinas já estavam amortizadas, a sociedade só pagaria a operação e manutenção destas usinas para 
o seu usufruto por décadas.
A privatização da Eletrobras retira este direito e faz com que, em 2023, as famílias já paguem contas 
mais altas, pois os donos privados da Eletrobras venderão esta energia com lucros extraordinários e as 
distribuidoras terão que recompor esta energia a preços maiores 100% passados para as tarifas (explosão 
tarifária paga por mais de 200 milhões de cidadãos brasileiros). 
Por este motivo, questionamos os cálculos espúrios de neutralidade tarifária, uma fake news institucional, 
engendrada pelo MME e ANEEL para facilitar a privatização (vários senadores questionaram a baixa 
credibilidade dos estudos tarifários da privatização).
São direitos básicos do consumidor: a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 
com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e 
preço, bem como sobre os riscos que apresentem; a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, 
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no 
fornecimento de produtos e serviços; a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente 
onerosas; a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos 
e; sobretudo, a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, 
por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso  (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021).
A ANEEL e o MME lesam consumidores ao não deixar claro a explosão tarifária com a descotização e insistir 
na falácia de neutralidade. Lembrando que a Lei de Defesa do Consumidor preceitua que a publicidade 
deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal; além de 
proibir qualquer publicidade enganosa ou abusiva.
Entendemos que os consumidores estão sendo enganados sobre o real impacto da descotização das 
usinas da Eletrobras no orçamento das famílias e nos custos do setor produtivo.
Recapitular é preciso. No dia 11 de Setembro de 2012, o Governo Dilma encaminha a MP 579 voltada 
à criação de cotas, haja vista a fácil constatação de que as usinas estavam praticamente amortizadas e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14181.htm#art1


os seus preços deveriam ser reduzidos em prol de preços menores para os consumidores. A filosofia das 
cotas está corretíssima, porém é digno de nota que os erros da EPE na definição dos valores de O&M 
penalizaram demasiadamente o caixa da Eletrobras nos anos subsequentes. 
As cotas eram um direito adquirido dos consumidores brasileiros sobre as usinas da Eletrobras até 
dezembro de 2042, que a privatização intempestiva se apropria para substituir a lógica de modicidade para 
a população para a lógica de dividendos para investidores residentes e não residentes. Na descotização da 
Eletrobras quem fica com os ganhos?

•	Os acionistas privados nacionais e estrangeiros da Eletrobras, 

•	Os grandes bilionários locais (dos 8 maiores bilionários do Brasil, 4, ligados a empresa de investimentos 
3G, são beneficiados por ela subir de 5% das ações preferenciais da Eletrobras para 15% nos últimos 
anos e flutuando hoje em torno de 10%),

•	As comercializadoras de energia (que não geram energia, apenas intermediam tendo lucros 
extraordinários), 

•	Os consumidores eletrointensivos (a energia decorrente desta quebra de contrato com 110 milhões 
de unidades consumidores dará excesso de liquidez para o mercado livre, o que faz o preço cair para 
setores eletrointensivos, muito deles com baixo valor agregado de transformação industrial), 

•	Os grandes bancos que especulam com fundos e derivativos de energia,

•	A trupe de tecnocratas apadrinhados de Guedes e Bolsonaro,

•	Os investidores em gás e térmica, responsáveis pelo “criatório de jabutis” da privatização da Eletrobras,

•	Especuladores no mercado de capitais e fundos abutres.
O pior que esta quebra de contrato não é de um direito de curto prazo e, sim, de um direito garantido pela 
Lei 12783/2013 até dezembro de 2042. Além disso, a privatização retira dos consumidores o benefício 
econômico potencial oriundo da cotização de Tucuruí em 2024, haja vista que a Eletrobras já havia 
sinalizado a Aneel o desejo de renovar Tucuruí nos moldes do regime de cotas. Tucuruí seria uma nova 
onda de redução das tarifas para os brasileiros, pelo fato que grande parte da usina já está amortizada. Ou 
seja, o Congresso Nacional trocou uma redução drástica da conta de luz dos brasileiros a partir de 2024 
(ano do fim da concessão de Tucuruí, que poderia ser cotizada) pelo aumento de tarifas decorrentes da 
descotização a partir de 2023.

7) Trabalhadores denunciam a majoração de 50,3% dos preços de energia que subsidiam os 
estudos da capitalização apenas dois meses após a aprovação no Senado.

Aneel e MME ludibriaram as Casas Legislativas, pois o CNPE majorou os preços dois meses após a decisão 
do Senado e não refez os cálculos que defendiam uma pretensa neutralidade tarifária. Vejam a diferença 
dos valores na tabela abaixo, assim como o silêncio ensurdecedor do MME e da ANEEL após tal mudança 
(este escândalo foi denunciado pela Carta Capital):



8) A Função Social da Eletrobras – aspectos complementares
A Eletrobras beneficia o Brasil da seguinte forma:
•	 Geração de energia limpa e renovável;

•	 Melhores indicadores operacionais do segmento de transmissão e geração do mercado brasileiro;

•	 Defesa do uso racional de energia que evitaria os custos extraordinários da geração de térmicas 
poluentes e caríssimas na crise hídrica com contas a serem pagas pelas famílias brasileiras;

•	 Plataforma de indução ao desenvolvimento econômico local, estadual, regional, nacional e fronteiriço;

•	 R$ 120 bilhões de investimentos no século XXI, sobretudo em novos ativos que geraram emprego, 
renda, contratação para indústria doméstica, encomendas de serviços, dinamismo logístico, empregos 
para recém-formados, fundamentais para o setor elétrico, que é um orgulho da engenharia nacional, 
dado a dimensão, complementaridade e capilaridade (a privatização de ativos físicos prontos e em 
operação comercial não gera o mesmo dinamismo para o Produto Interno Bruto e propicia o crescimento 
acelerado da concentração de riqueza, uma vez que os principais fundos de investimento de porte 
global, fundos de previdência, fundos soberanos e fundos de investimento da elite local, têm parcelas 
expressivas do capital social da Eletrobras); 

•	 Operacionalização de políticas energéticas em períodos de escassez, mitigar desabastecimentos 
e explosões tarifárias, como aconteceu na Califórnia (2001), Texas (2020), Espanha, Alemanha e 
Inglaterra (2022) (a privatização da Eletrobras traz o risco enorme e factível de desnacionalização da 
companhia, além da esterilização do poder de voto da União em relação aos demais acionistas);

•	 Segurança Energética, Segurança Nacional em contexto de crise e guerra (um país dependente do 
petróleo tem um choque de preços em contextos de guerra, como observamos na guerra do Iraque, 
Afeganistão, Líbia e Ucrânia).

Por fim, apoiamos o discurso de função social da Petrobras e pedimos que o eminente presidente do 
Senado também reconheça a função social e estratégica da Eletrobras. 

Seguimos à disposição de um diálogo franco, aberto, propositivo e buscando o melhor para o Brasil.

Associação dos Empregados da Eletrobras - AEEL
Coletivo Nacional dos Eletricitários - CNE
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