
 
 

 

 

NOTA DA AESEL AO VALOR  

 

Em entrevista ao Valor Econômico desta quarta-feira, 15 de janeiro, o secretário de 

Desestatização do Ministério da Economia, Salim Mattar, afirmou que “sem a venda” da 

Eletrobras “seriam necessários aportes anuais de R$ 14 bilhões pelo Tesouro”. Essa informação 

está errada. Por quê? 

1. A Eletrobras não é uma empresa deficitária. Em 2018 registrou lucro recorde de R$ 

13,3 bilhões de reais e apenas até o terceiro trimestre de 2019 já tinha apresentado 

lucro líquido de R$ 7,6 bilhões. Nada indica que a Eletrobras venha apresentar 

prejuízos nos próximos anos;  

2. A Eletrobras não precisa de R$ 14 bilhões anuais do Tesouro. Ao contrário, nos últimos 

11 anos a Eletrobras deu ao Tesouro Nacional mais de R$ 16 bilhões. O único aporte 

feito pelo governo federal foi de cerca de R$ 3 bilhões em 2016. Só em 2019 a 

Eletrobras aportou quase R$ 700 milhões nos cofres da União; 

3. O governo tem afirmado que a Eletrobras precisa realizar investimentos da ordem de 

R$ 14 bilhões para manter sua atual participação no mercado nacional, que é de cerca 

de um terço da geração e 47% da transmissão. Nenhuma empresa de infraestrutura, 

especialmente do setor elétrico, investe 100% do valor de construção dos 

empreendimentos. Na verdade, no máximo 30% vêm do capital próprio da empresa 

(equity), enquanto o restante é obtido por meio de empréstimos bancários, 

debêntures e outros mecanismos de captação de recursos que são amortizados com as 

receitas do próprio empreendimento, o chamado capital de terceiros (debt). 

4. Além disso, a Eletrobras participa de novos empreendimentos de geração e 

transmissão com sócios privados, quase sempre na condição de minoritária. Ou seja, 

mesmo a parcela do capital próprio é dividida com outros sócios. 

5. A Eletrobras não é uma empresa super endividada. Muito pelo contrário. A relação 

Dívida Líquida / EBITDA da empresa é de menos de 2, valor bastante baixo e 

condizente com as concorrentes privadas. A Eletrobras não teria qualquer dificuldade 

para captar recursos no mercado, conseguir sócios privados e manter ou até aumentar 

sua fatia no setor elétrico brasileiro. 

6. Se hoje a Eletrobras prefere repassar dividendos bilionários a seus acionistas, entre 

eles a União, em detrimento de realizar investimentos, é uma opção dos seus 

controladores, no caso o Governo. A empresa está financeiramente saudável e é 

plenamente capaz de realizar os investimentos para a manutenção de seu 

marketshare. O Governo é que precisa decidir se quer os investimentos ou se quer os 

dividendos. Só não dá para maximizar os dividendos e reclamar da falta de 

investimentos. Isso é propagar desinformação, mentiras, incoerência. 



 
 

A Eletrobras tem, portanto, um enorme poder de mercado. Citamos palavras do 

presidente da República em sua campanha eleitoral de 2018: “Você vai tirar das mãos de uma 

estatal brasileira para botar nas mãos de uma estatal chinesa? Ou seja, eles vão decidir o preço 

da nossa energia...”.   

Esperamos que o debate sobre a necessidade ou não de privatizar a Eletrobras ocorra de 

forma transparente, democrático e, sobretudo, baseado em informações verdadeiras. 
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