


Eletrobras, ferramenta estratégica para a retomada da economia

No momento em que o Brasil se depara com aquela que poderá ser a maior recessão de sua
história, com consequências dramáticas para a população após a perda de milhares de vidas e
milhões de empregos provocada pela pandemia da Covid-19, é urgente lançar um ambicioso
programa de investimentos públicos. Com sua história de serviços prestados ao país em quase
60 anos de existência, a Eletrobras, empresa controlada pelo Governo Federal, reúne todas as
condições necessárias para jogar papel de destaque na retomada da economia e se tornar uma
mola propulsora do desenvolvimento nacional.

1. A Eletrobras possui know how acumulado na realização das maiores obras de infraestrutura
elétrica do país; 2. apresenta situação econômico-financeira bastante saudável, com relação
Divida Líquida / EBITDA reduzida e elevado potencial de alavancagem para novos projetos; 3.
tem experiência em parcerias com a iniciativa privada, que são estratégicas e podem ajudar a
dinamizar toda a cadeia produtiva do setor elétrico; 4. possui mais de R$ 12 bilhões em caixa e
uma extensa carteira de projetos em transmissão e geração de energia limpa que podem, além
de gerar desenvolvimento, emprego e renda, consolidar o Brasil como referência mundial em
geração de energia limpa, contribuindo para reduzir seu preço no país.

Para  cumprir  o  papel  para  o  qual  está  vocacionada,  gerando  empregos  e  levando
desenvolvimento a diversas regiões do país no pós-pandemia, porém, a Eletrobras não pode e
nem deve ser privatizada. Se, antes da pandemia, a proposta de privatização da Eletrobras já
não  apresentava  nenhum  ganho  para  o  país,  na  atual  conjuntura  torna-se  ainda  mais
descabida e anacrônica. Vivemos um novo cenário, e no “novo normal” do setor elétrico as
estatais terão grande protagonismo. 

Antes de tudo, porém, é preciso aposentar velhas convicções e rebater argumentações que
não se sustentam. Por exemplo, a de que a privatização da companhia ajudará a aliviar o
déficit  fiscal.  Economistas  estimam  um  déficit  para  2020  da  ordem  de  R$  750  bilhões,
enquanto o valor previsto pelo governo a ser arrecadado com uma eventual privatização da
Eletrobras é de R$ 16 bilhões – ou seja, uma ínfima parcela do rombo fiscal desse ano.

Mesmo o valor estimado de R$ 16 bilhões é questionável. Pelo Projeto de Lei 5877/19, que
trata da  privatização da Eletrobras,  deverá ser  descontada do total  a  ser arrecadado pelo
Tesouro a quantia de R$ 3,5 bilhões relativas à dívida que a União tem com a Eletrobras por
conta de saldos na Conta de Consumo de Combustíveis dos sistemas isolados. Da previsão de
R$ 16 bilhões, portanto, iriam efetivamente para os cofres do tesouro apenas R$ 12,5 bilhões.

O valor a ser arrecadado numa eventual privatização da Eletrobras se refere à emissão de
ações,  necessária  para o pagamento de bônus de outorga pela chamada descotização das
Usinas Hidrelétricas, que hoje estão no regime de cotas. Essa descotização, que certamente
elevará  o  preço  da  energia  para  o  consumidor,  vai  gerar  algo  que  se  chama  de  Renda
Hidráulica, que vem a ser a diferença auferida pela empresa que opera usinas já amortizadas,
mas que vende energia como se ainda tivesse que arcar com os custos de sua construção. Pelo
projeto de privatização, para auferir essa renda extra a nova Eletrobras privatizada terá que
pagar o bônus de outorga à união.

Há outros problemas no cálculo dos R$ 16 bilhões, que foi levantado considerando o preço
médio da energia no mercado livre no ano de 2019, que era cerca de R$ 200/MWh. Com a
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pandemia o consumo de energia caiu, e em maio o preço de referência da energia no mercado
livre chegou a ficar abaixo dos R$ 40/MWh. A perspectiva é de que o preço da energia no
mercado  livre  permaneça  bem  abaixo  do  verificado  em  2019  ainda  por  alguns  anos,  a
depender da extensão da crise econômica. Ou seja, é certo que o valor a ser arrecadado com a
eventual privatização da Eletrobras ficará bem abaixo do projetado pelo governo em 2019 – e
se ela ocorrer em 2020, ou mesmo em 2021, dificilmente a União arrecadaria mais do que R$
10 bilhões. 

É bom lembrar que a empresa apresentou lucro de mais de R$ 23 bilhões nos últimos dois
anos, e que deverá injetar nos cofres da União, só a título de dividendos, cerca de R$ 1,25
bilhão este ano.  A partir dessa constatação, a primeira pergunta que deve ser feita é: vale a
pena vender a maior empresa do setor elétrico da América Latina para arrecadar o equivalente
a cinco dias do déficit fiscal do presente ano?

O outro argumento utilizado para justificar a privatização da empresa é o de que ela precisaria
investir R$ 15 bilhões por ano para manter sua atual participação no setor elétrico brasileiro.
Nos dias  de hoje,  fica claro que esse  número está absolutamente superestimado,  pois  foi
levantado tendo por  base  um cenário  de  referência  elaborado pela  Empresa  de  Pesquisa
Energética (EPE) antes da pandemia, com crescimento médio anual do PIB de 2,5% entre 2019
e 2029. Além disso, na dinâmica do setor elétrico, as empresas nunca entram com 100% de
capital próprio nos empreendimentos, mas sim com cerca de 30%, sendo o restante vindo de
financiamentos bancários, debêntures, etc. Historicamente, a Eletrobras tem participado de
novos  empreendimentos  em  parceria  com  o  setor  privado,  o  que  diminui  ainda  mais  a
necessidade de capital próprio.

Diante disso, fica claro que a Eletrobras, sem ser privatizada, terá, sim, capacidade de manter e
até  mesmo aumentar  sua participação no setor  elétrico brasileiro.  O que nos leva  a  uma
segunda pergunta que deve ser feita: sendo a Eletrobras privatizada, que garantia haveria de
que a empresa faria os investimentos necessários ao desenvolvimento do país, ainda mais em
um período de incertezas como o que se avizinha? Hoje, a Eletrobras é uma empresa estatal,
com  total  capacidade  para  realizar  novos  investimentos,  sem  necessitar  de  recursos  do
Tesouro para isso. Basta um comando do governo federal.

Além disso,  com 30% da geração de energia  do país  e 45% do sistema de transmissão, a
Eletrobras atua como importante ferramenta de regulação de mercado. Vende a energia mais
barata  do país  através  de suas  usinas  cotizadas e,  historicamente,  participa dos leilões  de
geração  e  transmissão,  forçando  sempre  os  preços  para  baixo,  evitando  que  a  energia
brasileira fique ainda mais cara. É aí que surge uma terceira pergunta: qual a vantagem para o
país,  e  para  sua população,  em ter  uma única  empresa privada controlando um terço da
geração de energia e quase a metade do sistema de transmissão? 

Em qualquer lugar do mundo, o sistema elétrico é pouco suscetível à concorrência, e ainda
mais em um país onde a base do sistema é a hidroeletricidade. A Eletrobras, por seu tamanho,
é o que se chama de price maker,  ou seja, uma empresa capaz de distorcer os preços. Hoje
estatal, a companhia usa esse poder no sentido de reduzir os preços. Mas quem pode garantir
que uma Eletrobras privada, controlada pelo capital  estrangeiro não atuará justamente no
sentido inverso, manipulando a oferta de energia e seu preço? A crise da Enron na Califórnia,
no ano 2000, nos dá uma boa pista para a resposta. 
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No passado,  a  Eletrobras  foi  ferramenta fundamental  para  que o país  e  o  povo brasileiro
pudessem superar várias crises. A falta de energia para a industrialização nos anos 50 e 60, os
choques  do  petróleo  nos  anos  70  e  o  racionamento  do  início  dos  anos  2000  são  alguns
exemplos dessa atuação em nome dos interesses da coletividade. Mais uma vez, a companhia
está pronta para ajudar o Brasil a vencer a crise. 

Como? Por exemplo, investindo em obras para expansão do setor elétrico brasileiro, com a
substituição de grande parte das termoelétricas, que produzem energia cara, por mais energia
hidrelétrica, eólica e solar. Esse investimento pode não se justificar para empresas privadas,
voltadas para resultados de curto prazo,  mas pode ser uma prioridade para uma empresa
como a  Eletrobras,  que  tem o  interesse  público  como principal  motivação.  O  Brasil  pode
realizar um ambicioso programa de investimentos em energias renováveis, visando a redução
do preço da energia, a contribuição no enfrentamento do aquecimento global, a ativação de
toda a cadeia de fornecedores do setor e a geração de milhares de empregos num momento
em que eles são mais necessários que nunca. 

Para se ter uma ideia, uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) de 20 MW gera mais de 5.000
empregos diretos e indiretos na fase de construção. No caso da energia solar, somente no que
se refere aos empregos diretos, o potencial é de 30 empregos por MW instalado. Trata-se de
empregos  de  qualidade,  na  construção  civil  e  em  áreas  tecnológicas,  sem  falar  na
oportunidade  de  reativar  toda  uma  extensa  cadeia  de  produção  de  insumos  no  setor
eletroeletrônico e metal mecânico, entre outros. 

Temos que levar em conta também que, por pior que seja a recessão pela qual passamos hoje,
o país voltará a crescer e o investimento em infraestrutura elétrica precisa ser feito, a fim de
antecipar necessidades energéticas e evitar um desabastecimento. 

São, portanto, muitas as razões para que, em vez de vender a preço módico esse orgulho da
engenharia brasileira, o país lance mão de toda a capacidade acumulada pela Eletrobras em
décadas de trabalho para gerar mais desenvolvimento, emprego e renda para os brasileiros. 

Brasília, 29 de junho de 2020.
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1. Investimento público para a retomada econômica

A severa  recessão  econômica  pela  qual  passa  o  país,  devido  a  uma série  de  fatores,  mas
agravada, sobretudo pela pandemia da COVID-19, exigirá um grande esforço da sociedade e do
poder  público  para  ser  superada.  Dois  caminhos  podem  e  devem  ser  tomados
simultaneamente - o do consumo e o do investimento. Para manutenção da capacidade de
consumo da população, são fundamentais algumas medidas já tomadas, como o pagamento
do auxílio emergencial às famílias de trabalhadores informais e a ampliação do subsídio da
energia  dos  consumidores  de  baixa  renda.  Mas  outras  medidas  deverão  ser  tomadas  no
sentido não só de minimizar os danos a esses milhões de brasileiros, mas também de manter
minimamente a demanda da economia brasileira. 

O outro fator determinante para a retomada da atividade econômica é o investimento. Num
cenário de forte desaceleração econômica como o atual, ainda mais levando em conta que
praticamente todos os países padecem, em graus variados, do mesmo problema, apenas os
programas de transferência de renda não serão suficientes. Um programa eficaz de reativação
da economia diante de uma crise de tal magnitude precisará necessariamente contemplar um
robusto plano de investimentos que possa gerar empregos, renda, demanda nos setores da
indústria  e  de  serviços  e  deixar  legados  para  a  infraestrutura  do  país,  melhorando  sua
competitividade. 

Em resumo, a manutenção do ritmo do consumo se  dará incialmente pelos programas de
renda mínima.  Em seguida, no médio prazo, estes programas serão reduzidos e compensados
na  medida  em  que  o  nível  de  emprego  aumentar,  impulsionado  pelos  investimentos  em
infraestrutura. Aí, finalmente, o país terá se recuperado dos efeitos econômicos da pandemia,
tendo  restabelecido  a  arrecadação  de  impostos,  diminuindo  os  gastos  assistenciais  e
melhorando a infraestrutura nacional, um gargalo antigo.  

Entretanto, a crise econômica não poderá ser superada contando apenas com a disposição da
iniciativa  privada  para  realizar  novos  investimentos.  O  caráter  global  da  crise  cria  uma
competição também global por esse capital. 

É preciso lembrar que, desde 2016, o Brasil  vem realizando uma série de reformas liberais
visando  criar  as  condições  supostamente  exigidas  pelo  mercado  para  a  atração  de
investimentos, tais como a aprovação do teto constitucional para gastos públicos, as reformas
trabalhista e previdenciária, entre outras. Mas nada disso, contudo, animou o setor privado,
seja interno ou externo, a investir no Brasil. Essa afirmação é corroborada tanto pelos números
do crescimento econômico entre 2017 e 2019, (1,1% em média) quanto pelo próprio nível de
investimento, que chegou ao patamar de menos de 15% do PIB no quarto trimestre de 2019.
Também neste ano o Brasil teve recordes de saída de dólares do país.

Se  antes  da  recessão  global  a  economia  nacional  já  demonstrava  a  insuficiência  do
investimento privado, agora, com a perda generalizada de faturamento de diversos setores e a
competição global por novos investimentos, não há como acreditar que apenas o investimento
privado será  capaz  de reativar  a economia brasileira.  Não foi  sem a  forte  participação do
Estado que os EUA e outros países saíram da depressão de 1929 e de outras crises. Hoje há
consenso  nas  principais  economias  do  planeta  de  que,  mais  uma  vez,  será  necessária  a
participação do Estado para a recuperação econômica da atual recessão global.  

A Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base – ABDIB, no documento Propostas
para acelerar o programa de investimentos em infraestrutura, divulgado em junho de 2020
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afirma que  “o setor privado terá muita dificuldade para investir mais em um momento com
tamanhas incertezas e puxar a recuperação dos aportes no setor”. No mesmo documento, a
ABDIB afirma também:  “daí  vem a importância  de  recuperar  o investimento público até  o
momento em que os agentes privados enxerguem com mais clareza um horizonte de segurança
para investir”.  Ou seja, os próprios representantes do setor privado admitem que caberá ao
estado a iniciativa para superar a crise.

Figura 1: Matéria do Jornal O Estado de São Paulo

O próprio governo federal reconheceu a necessidade de um novo programa de obras públicas
para a dinamização da economia no cenário pós-pandemia ao lançar em abril o programa Pró
Brasil. Trata-se de um programa baseado em dois pilares, um chamado Ordem, onde se coloca
a necessidade de aperfeiçoamento da legislação visando a dar  mais segurança jurídica aos
empreendedores e outro denominado Progresso,  contemplando justamente a execução de
projetos  de  infraestrutura.  A  previsão  é  de  que  os  ministérios  vinculados  à  infraestrutura
enviem seus projetos para serem elencados no programa. O objetivo do presente documento é
justamente contribuir com esse debate. 

Figura 2: Apresentação do programa Pró-Brasil

2. A COVID-19 no Setor Elétrico 

A pandemia da COVID-19 trouxe importantes consequências para o setor elétrico brasileiro,
tanto  para  o  Ambiente  de  Contratação  Regulada  (ACR),  quanto  para  o  Ambiente  de
Contratação Livre (ACL). 
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Apenas no mês de abril houve redução de 14% no consumo de energia no país 1, e a realidade
do setor  elétrico hoje  é  de sobrecontratação de energia  -  ou seja,  tanto as  distribuidoras
quanto os grandes consumidores estão com sobras de energia. 

Figura 3: Evolução do consumo de energia – Reportagem portal G1

A sobra  de  energia  causada  pela  forte  desaceleração  econômica  reflete-se  nos  preços  do
produto,  o  que  deve  reduzir  o  apetite  para  novos  investimentos  no  setor.  Além  disso,  a
experiência da crise do racionamento de 2001 demonstra que a recuperação dos níveis de
consumo pré-crise não deve ocorrer de imediato, ou seja, o cenário de baixa atratividade para
novos  investimentos  no  setor  elétrico,  especialmente  na  geração  e  transmissão,  deve  se
estender por alguns anos. 

Entretanto, a mesma crise do racionamento de 2001 demonstrou que o planejamento do setor
elétrico precisa sempre se adiantar ao crescimento econômico. Se a crise de 2001 foi causada
pela  falta  de  energia,  a  de  hoje  é  causada  pela  falta  de  demanda.  Mas,  caso  não  sejam
realizados agora os investimentos necessários no setor, no futuro, quando a economia voltar a
crescer, poderá faltar energia novamente. Isso, como já vimos no passado, pode comprometer
o próprio crescimento do país. 

O  planejamento  adequado  para  a  construção  de  novos  empreendimentos  de  geração  e
transmissão de energia proporcionará a manutenção de preços baixos na oferta, oferecendo
maior atratividade a grandes consumidores, como indústrias, e barateando as contas de luz
dos brasileiros.

 

3. Energia limpa e barata como caminho

Se, por um lado, haverá uma natural diminuição do apetite do setor privado por investimentos
em novos projetos, por outro há uma oportunidade de se reorientar o crescimento do setor
elétrico brasileiro no sentido da ampliação das fontes renováveis na matriz elétrica.  

A geração de energia elétrica no Brasil é ainda baseada na hidroeletricidade, responsável por
cerca de 65% da energia produzida no país, mas há uma clara tendência de diminuição da
participação das hidrelétricas, conforme pode ser visto no gráfico abaixo. 

1 https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/06/com-pandemia-consumo-de-energia-em-abril-e-o-menor-
para-o-mes-desde-2012-diz-ons.ghtml
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Figura 4 - Balanço Energético Nacional 2019(EPE)

Pari passu a essa redução da participação da hidroeletricidade, há um aumento importante da 
participação da energia eólica, mas também da termoeletricidade, principalmente baseada em
combustíveis fósseis. De acordo com a própria Empresa de Pesquisa Energética (EPE), essa 
tendência deve se acentuar no futuro próximo, conforme o gráfico a seguir2.

Figura 5: Plano Decenal de Energia 2019 (EPE)

A ampliação da participação da energia eólica e solar na matriz energética brasileira, apesar de
positiva, não compensa a regressão que será o aumento da participação dos combustíveis
fósseis. Por serem fontes intermitentes, tanto a energia eólica quanto, a solar necessitam de
fontes de energia firme que compensem as naturais variações dessas fontes renováveis. Hoje
essa energia firme é proveniente basicamente da hidroeletricidade, mas devido a uma série de
fatores, principalmente relacionados ao licenciamento ambiental, esse papel de “bateria” do
sistema elétrico brasileiro está, cada vez mais, cabendo aos combustíveis fósseis, com todos os
impactos  negativos  para  o  meio  ambiente  e  o  para  o  custo  da  energia  elétrica  para  o
consumidor.

O fato de o Brasil gerar mais de 80% de sua energia elétrica com fontes renováveis e limpas
não  pode  ser  visto  como  licença  para  que  o  país  vá  na  contramão  do  movimento  de
descarbonização  da  matriz  energética  mundial.  Nosso  país  possui  ainda  vasto  potencial
hidrelétrico,  eólico e solar,  que poderão sustentar  a ampliação do Setor  Elétrico Brasileiro
(SEB) por muitas décadas. 

2    No gráfico da figura 2 a geração termoelétrica por biomassa está considerada fora da geração termoelétrica, ou
seja, a previsão da EPE para 2029 é que haja um aumento de 14% para 18% da
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A energia eólica, cujo potencial é ainda subaproveitado e seria capaz de multiplicar dezenas de
vezes a capacidade instalada atual, e a energia solar, abundante no Brasil, podem fornecer a
maior parte da energia elétrica a ser consumida no futuro. Nossas hidrelétricas, cujo potencial
não  aproveitado  é  no  mínimo  igual  ao  parque  gerador  instalado,  devem  funcionar  como
grande acumulador do sistema elétrico, dando estabilidade e segurança.

A transição de uma matriz energética baseada em combustíveis fósseis para outra com base
em fontes renováveis e menos poluentes é um esforço mundial e visa principalmente a salvar
o planeta das consequências do aquecimento global. 

Um  desafio  tão  grande  como  o  de  salvar  o  planeta  mudando  a  forma  como  o  sistema
produtivo global  produz e consome energia  não poderia  ser feito  sem a  coordenação dos
estados nacionais. A política de transição energética deve ser uma política de estado. A própria
Agência Internacional de Energia (International Energy Agency – IEA), em seu relatório anual
de 2019, afirma que “suprir o crescimento da demanda por serviços de energia, incluindo a
universalização do acesso, enquanto reduz as emissões é uma tarefa formidável: todos podem
ajudar, mas os governos precisam liderar o processo”.

Em muitos países que estão na vanguarda da transição energética, tais como os europeus,
notadamente a Alemanha, os EUA e a China, um dos principais  desafios reside em buscar
garantir a segurança e estabilidade dos sistemas elétricos enquanto substituem as confiáveis
termoelétricas  movidas  a  combustíveis  fósseis  por  energias  renováveis,  limpas  e  baratas,
porém intermitentes.

 Nesse sentido, uma série de esforços para baratear as tecnologias de armazenamento de
energia vêm sendo realizados, com destaque para as ainda caras baterias de íon-lítio. Nesse
aspecto,  o  Brasil  é  um  país  privilegiado  por  já  contar  com  uma  enorme  capacidade  de
acumulação de energia nos reservatórios de suas hidrelétricas. 

O fato de ser o segundo país do mundo em capacidade hidrelétrica instalada (a China possui a
maior  capacidade  instalada  do  planeta),  que  provê  hoje  quase  dois  terços  da  energia
consumida no país, e ainda contar com enorme capacidade de expansão nessa área, dá ao
Brasil condições de agregar grandes quantidades de fontes intermitentes (eólica e solar) sem
ter  que  recorrer  ao  uso  de  fontes  fósseis  ou  mesmo  caras  tecnologias  de  baterias  de
acumulação.  O  Brasil  poderia  multiplicar  algumas  vezes  seu  parque  gerador  eólico  e

9

 Figura 6: Banco de Baterias Tesla na Austrália



especialmente  solar,  mantendo  as  hidrelétricas  como  reguladores  do  Sistema  Interligado
Nacional (SIN). 

Dessa forma, o Brasil pode vir a ser o primeiro dentre os grandes países do mundo a ter mais
de 90% de sua geração de energia elétrica proveniente de fontes renováveis e limpas. Isso
trará não só benefícios ambientais, mas também econômicos, pois a atual dependência das
termoelétricas  movidas  a  combustíveis  fósseis  provoca  o  encarecimento  da  tarifa  ao
consumidor por duas vias.  A primeira é o próprio custo do combustível,  notadamente em
períodos de baixa hidraulicidade; a segunda, pela própria manutenção das termoelétricas, que
precisam ser  remuneradas mesmo que não estejam gerando,  por  tratar-se  de  back-up  do
sistema.

4. Investimentos no setor elétrico: mais infraestrutura, menores preços, mais empregos

Como visto até aqui, a queda no consumo de energia elétrica, as dificuldades financeiras de
grande  parte  dos  grupos  privados,  basicamente  multinacionais,  e  a  perspectiva  de  uma
recuperação  lenta  da  demanda  não  indicam  que  estejamos  prestes  a  viver  um  ciclo  de
investimentos no setor. Tanto é assim que os leilões de energia da ANEEL previstos para o
primeiro semestre de 2020 foram suspensos, sem nova previsão. 

Entretanto,  há,  sim,  uma  oportunidade  de  expansão  no  setor  elétrico  brasileiro,  com  a
substituição de grande parte das termoelétricas caras por mais energia hidrelétrica, eólica e
solar.  Esse  investimento  pode  não  se  justificar  para  empresas  privadas,  voltadas  para
resultados de curto prazo, mas para uma empresa como a Eletrobras, que tem o interesse
público como principal  motivação,  é  perfeitamente possível  a  realização de um ambicioso
programa de investimentos em energias renováveis, visando a redução do preço da energia, a
contribuição  no  enfrentamento  do  aquecimento  global,  a  ativação  de  toda  a  cadeia  de
fornecedores do setor e a geração de milhares de empregos num momento em que eles são
mais necessários que nunca.

Para se ter uma ideia, uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) de 20 MW gera mais de 5.000
empregos diretos e indiretos na fase de construção. No caso da energia solar, somente no que
se refere aos empregos diretos, o potencial é de 30 empregos por MW instalado 3. Trata-se de
empregos  de  qualidade,  na  construção  civil  e  em  áreas  tecnológicas,  sem  falar  na
oportunidade  de  reativar  toda  uma  extensa  cadeia  de  produção  de  insumos  no  setor
eletroeletrônico, metal mecânico dentre outros. 
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 Figura 7: Perspectiva de queda nos investimentos em energia



5. Eletrobras na retomada dos investimentos

A Eletrobras foi criada na década de 60 para expandir o sistema de geração e transmissão do
país3 e, de lá para cá, participou de praticamente todos os empreendimentos estruturantes do
setor elétrico, sendo o agente com o maior número de instalações estratégicas e sensíveis4.

Especialmente nas décadas de 60, 70 e 80, a Eletrobras transformou o Brasil em referência
mundial de geração hidráulica e transmissão de alta e ultra-alta tensão. Hoje, está presente
em todos os estados da federação.

Cabe ressaltar que praticamente todos os últimos projetos estruturantes de expansão do setor
elétrico nacional  realizados nas  últimas duas décadas tiveram a participação da Eletrobras

3 https://www.solarbrasil.com.br/blog/os-empregos-gerados-pela-energia-solar/
4 Instalações e Equipamentos Estratégicos do Sistema Interligado Nacional - CD-CT.BR.01 - Manual de
Procedimentos da Operação do ONS
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 Figura 8: Geração da Eletrobras em números

 Figura 9: Transmissão da Eletrobras em números

https://www.solarbrasil.com.br/blog/os-empregos-gerados-pela-energia-solar/


como propulsora de investimentos em parceria com empresas privadas. As respectivas obras
de implantação, nos segmentos de geração hidráulica e transmissão, foram executadas com a
participação de R$ 48,6 bilhões de investimentos da Eletrobras, que resultaram em 21.071
MW de capacidade instalada de geração, 6.842 km de linhas de transmissão e 13.950 MW de
capacidade  de  transformação.  Segue  na  Figura  10  abaixo  a  descrição  das  principais
características dos projetos.

NEGÓCIO NOME Participação
Eletrobras

Entrada
em

operação

Investimentos
realizados

(R$ x milhões)

Capacidade
Instalada

(MW)

Extensão
de LT
(km)

Capacidade de
transformação

(MVA/MW)

Geração
Hidráulica 

Norte Energia S.A. (UHE Belo
Monte) 49,98% abr/16 21.631 11.233 - -

Geração
Hidráulica 

ENERGIA SUSTENTÁVEL DO
BRASIL S.A. (UHE Jirau)

40,00% set/13 8.036 3.750 - -

Geração
Hidráulica 

MADEIRA ENERGIA S.A. –
MESA (UHE Santp Antônio)

43,05% dez/12 9.554 3.568 - -

Transmissora
BELO MONTE

TRANSMISSORA DE ENERGIA
SPE S.A.

49,00% dez/17 2.853 - 2.092 7.850

Geração
Hidráulica 

Teles Pires Participações S.A.
(UHE Teles Pires)

49,44% nov/15 2.281 1.820 - -

Geração
Hidráulica 

Empresa de Energia São
Manoel S.A. (UHE São

Manuel)
33,33% dez/17 1.056 700 - -

Transmissora INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO
MADEIRA S.A.

49,00% ago/13 1.874 - 2.375 6.100

Transmissora Norte Brasil Transmissora de
Energia S.A.

49,00% nov/14 1.356 - 2.375 -

TOTAL 48.640 21.071 6.842 13.950

5.1 Eletrobras como motor do desenvolvimento

Ao longo das décadas, a expansão do sistema de transmissão possibilitou o desenvolvimento
dos grandes centros consumidores como as capitais e centros industriais.

De outro lado, a construção de grandes usinas hidrelétricas, a maioria localizada no interior,
promoveu o crescimento e desenvolvimento de muitas cidades e regiões. 

Para se ter uma ideia, a construção de uma hidrelétrica de média potência levava em média
cinco anos, mobilizando diretamente na obra mais de 10.000 empregos. Consequentemente,
as  cidades  ao  redor  também  observam  a  criação  de  empregos  indiretos  e  elevação  na
atividade econômica. 

Atualmente,  os  municípios  que  abrigam  usinas  hidrelétricas  e  os  que  são  diretamente
impactados pelos reservatórios são beneficiados pelos royalties da geração, proporcionando
uma  receita  extra,  além  do  desenvolvimento  de  uma  série  de  outras  atividades,  como  a
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 Figura 10: Projetos estruturantes de expansão - SIN



irrigação, a piscicultura e o turismo. Ou seja, a barragem de uma hidrelétrica é na verdade a
operadora de um reservatório multiuso, que dentre outras coisas, gera energia elétrica.

5.2 Eletrobras como agente de estabilização do setor elétrico

Tema  controverso  é  a  participação  da  Eletrobras  na  implementação  de  políticas  públicas,
muitas vezes ao custo de pesados prejuízos. Como exemplo recente, no fim da década de 1990
a companhia foi obrigada a assumir distribuidoras deficitárias do Norte e do Nordeste que não
despertaram interesse no processo de privatização. Ainda em 2012 a Eletrobras foi a empresa
mais impactada pela MP 579, que renovou muitas das concessões de geração e transmissão da
empresa a um valor  que não cobria  sequer os  custos de operação e manutenção,  com o
objetivo de reduzir a tarifa do consumidor. Essa medida do governo da época causou uma
redução de 70% nas receitas da empresa, que ficou à beira da insolvência.

A Eletrobras vende, através do sistema de cotas, a energia mais barata do mercado, evitando
que o  preço para  o  consumidor  seja  ainda  maior.  Além disso,  a  companhia  exerce  papel
determinante de reguladora de mercado, forçando os preços para baixo nos leilões de geração
e transmissão de energia promovida pela ANEEL.
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 Figura 11: Construção de da UHE Itaipu



5.3 A Eletrobras Hoje

Nos últimos cinco anos a Eletrobras passou por importante reestruturação. Por um lado, a
empresa superou a difícil situação em que se encontrava no início de 2016, com uma relação
Dívida Líquida /  EBITDA da ordem de 9,5.  Por  outro,  mesmo tendo recuperado sua saúde
financeira e capacidade de investimento, a companhia segue praticamente ausente dos leilões
de novos empreendimentos.

A companhia teve um salto de eficiência e redução de seu endividamento, com um processo
de racionalização de custos. Ainda assim, a empresa foi capaz de concluir investimentos já
contratados anteriormente,  como as  UHEs Belo  Monte,  Teles  Pires,  o  primeiro  Bipolo em
Corrente  Contínua  da  UHE  Belo  Monte,  dentre  outros.  Esses  empreendimentos  foram
fundamentais para que o Brasil  não tenha tido restrições de oferta de energia nos últimos
anos.

Hoje, a Eletrobras apresenta resultados seguidos de lucros, repasses de dividendos ao Tesouro
e índices operacionais e financeiros robustos. Entretanto, desde 2014 a empresa praticamente
não participa de leilões de expansão, tanto na geração quanto na transmissão, e hoje não
participa de praticamente nenhuma obra importante de expansão.

Por uma decisão política tomada desde o governo Temer a empresa passou a ter como único
foco o processo de privatização. Mas o cenário econômico hoje é outro, e mais do que nunca o
Brasil vai precisar de uma Eletrobras pública. Como se vê pelo gráfico abaixo, feito com base
em dados oficiais da companhia, desde 2016 a empresa vem reforçando cada vez mais seu
caixa, enquanto reduz ano a ano os investimentos
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 Figura 12: Leilões de transmissão da ANEEL



Com um nível de endividamento atual na ordem de 1,6 (Dívida Líquida / EBITDA) 5, segundo
economistas,  a  Eletrobras  deve investir  e  se  alavancar,  de  modo a  aproveitar  o  benefício
tributário do endividamento racional e as baixíssimas taxas de juros.

5.4  A Eletrobras e o programa Pró Brasil

 O panorama atual da Eletrobras, de eficiência financeira e operacional, felizmente coincidiu
com o lançamento do programa Pró Brasil.

Tendo em vista ser imprescindível a injeção de grandes investimentos estatais que promovam
a retomara  da  economia,  a  Eletrobras  se  encaixa  perfeitamente  nessa  tarefa.  Citamos  as
razões:

- O baixo nível de endividamento da companhia (Relação Dívida Líquida / EBITDA = 1,6) faz dela
uma empresa muito pouco alavancada e exige que ela volte a investir para alcançar ganhos de
valor aos seus acionistas;

5 Resultado Financeiro Eletrobras 2019

15

 Figura 14: Estrutura societária da Eletrobras em 2020

 Figura 13: Relação caixa x investimentos na Eletrobras



- A companhia apresentou lucro de R$ 10,7 bilhões em 2019 e acumula mais de R$ 12 bilhões
em caixa;

- Por possuir recursos próprios e capacidade de endividamento a Eletrobras poderá realizar
investimentos sem onerar o tesouro;

-  As  taxas  de  juros,  em  suas  mínimas  históricas,  não  irão  onerar  a  companhia  em  seus
compromissos financeiros;

- Grandes obras de transmissão e geração poderão alavancar a geração direta e indireta de
milhares de empregos;

-  A  participação  da  Eletrobras  agrega  confiança  ao  investimento  privado  em  parceria,
justamente por ser uma empresa do governo federal;

-  A  construção  de  grandes  empreendimentos  de  infraestrutura  será  um  sinal  para  novos
negócios, indústrias nas regiões contempladas;

-  A  expansão  do  parque  gerador  e  da  rede  de  transmissão  proporcionará  maior
competitividade e consequente redução nas tarifas de energia à população no médio prazo;

- A economia, cada vez mais intensiva em eletricidade, demandará maior oferta de energia a
médio e longo prazo;

- Os investimentos realizados pela Eletrobras não serão contabilizados no “Teto de Gastos”, 
sendo uma ferramenta alternativa essencial para a promoção do desenvolvimento.

6. Portfólio de projetos para o futuro

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) publica anualmente um Plano de Desenvolvimento
Energético (PDE) com as perspectivas para o setor energético brasileiro com um horizonte de
dez anos. O PDE 2029 é o mais recente e nele há a indicação para a expansão do setor elétrico
até  2029,  levando em consideração  projeções  de  demanda  e  disponibilidade  das  diversas
fontes energéticas.

Por mais que a recessão pela qual  passa o país  reduza as perspectivas de crescimento da
demanda, o país voltará a crescer no futuro e o investimento em infraestrutura elétrica precisa
ser  feito  de  maneira  a  antecipar  as  necessidades  energéticas  para  se  evitar  o
desabastecimento. Além do mais, como visto, o investimento no setor elétrico tem por si só a
capacidade de contribuir com a dinamização da economia e a geração de empregos.

Abaixo citamos algumas oportunidades de investimentos nas quais a Eletrobras pode e deve
assumir a vanguarda.
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A  figura  acima  indica  a  capacidade  instalada  de  cada  fonte  energética  da  matriz  elétrica
brasileira em 2019 e abaixo a perspectiva, de acordo com a EPE, para a mesma matriz elétrica
no ano de  2029.  No mapa  já  estão  elencados  alguns  dos  empreendimentos  indicados  no
próprio PDE.
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 Figura 15: Matriz elétrica brasileira em 2019

 Figura 16: Quadro de resumo do plano de expansão de energia PDE 2029



Abaixo  segue  a  projeção  da  EPE  para  a  expansão  das  diversas  fontes  energéticas  para  o
horizonte temporal do PDE 2029:

Como  se  vê,  a  perspectiva  é  de  aumento  discreto  na  geração  hidrelétrica  e  aumento
substancial  na  geração  termoelétrica  a  gás  natural,  eólica  e  solar.  Ao  que  tudo  indica  a
previsão é de que o gás comece a substituir a hidroeletricidade como fonte de energia firme.

6.1 Hidrelétricas
A previsão da EPE é de uma expansão de apenas 3,92 GW de energia hidrelétrica, contando
grandes e pequenas centrais hidrelétricas. Essa expansão tão modesta, caso seja confirmada,
fará com que as usinas hidrelétricas, que já responderam por mais de 80% da energia gerada
no país, passem pela primeira vez em um século a representar menos da metade da produção
de energia elétrica no Brasil até o final da década.

Abaixo  listamos  os  projetos  de  expansão  hidrelétrica  elencados  pela  EPE  e  ainda  não
contratados, ou seja, oportunidades para a participação da Eletrobras:
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 Figura 17: Comparação entre as capacidades instaladas atuais e futuras por fonte

 Figura 18: Hidrelétricas ainda não contratadas previstas pelo PDE 2029



Não  concordamos  com  a  perspectiva  da  substituição  das  hidrelétricas  por  termelétricas
movidas  a  combustíveis  fósseis,  por  isso  levantamos  aqui  alguns  projetos  hidrelétricos
estratégicos para o país, cuja viabilização a Eletrobras poderá ter papel destacado. 

6.1.1 Terceira casa de força da UHE Tucuruí
Implementação da terceira Casa de força da UHE Tucuruí, em modo reversível, com
tecnologia  hidráulica  de  turbinas-bombas.  A  terceira  casa  de  força  propiciará  o
aproveitamento  hidráulico  para  geração  em  épocas  de  afluência  excedente,  nos
períodos  de  vertimento.  Fora  do  período  de  vertimento  possibilitará  a  operação
bombeamento jusante-montante, mantendo a capacidade de armazenamento do lago
da hidrelétrica e estabilizando o funcionamento das unidades geradoras das casas de
força  1  e  2,  evitando  desligamentos  nos  períodos  fora  de  ponta,  especialmente
durante a madrugada e finais de semana, Além de aumentar a capacidade de reserva
girante.

Localização: Tucuruí-PA.

Bacia Hidrográfica: Rio Tocantins.

Potência instalada prevista (MW): 1000 (estimado).

Custo total estimado (R$): R$ 4.000.000.000,00.

Estimativa da Geração de empregos diretos: 3000.

6.1.2 Segunda casa de força da UHE Coaracy Nunes
A  UHE  Coaracy  Nunes,  considerada  a  primeira  usina  Hidrelétrica  da  Amazônia,
Construída em 1973, apresenta uma vantajosa característica de poder expandir seu
potencial de geração com o mínimo de obras civis e impacto ambiental.  A segunda
casa de força desta Usina agregará mais 220 MW no sistema de geração Amapaense
com tecnologia kaplan de alta potência, elevando a expertise dos técnicos de operação
em  manutenção  para  este  tipo  de  tecnologia  hidráulica  mais  apropriado  à  região
amazônica.

Localização: Ferreira Gomes-AP.

Bacia Hidrográfica: Rio Araguari.

Potência instalada prevista (MW): 220.

Custo total estimado (R$): R$ 550.000.000,00.

Estimativa da Geração de empregos diretos: 1200.
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6.1.3 UHE São Luiz do Tapajós
Pertencente  ao  complexo  hidrelétrico  do  Tapajós.  Utiliza  o  conceito  de  usina
plataforma com o mínimo de intervenção natural e com utilização de turbinas kaplan
com elevado fator tecnológico.

Localização: Itaituba-PA.

Bacia Hidrográfica: Rio Tapajós.

Potência instalada prevista (MW): 7.610.

Custo total estimado (R$): R$ 23.629.050.000,00.

Estimativa da Geração de empregos diretos: 22.830.

20

 Figura 19: Projeto da segunda casa de força da UHE Coaracy Nunes

 Figura 20: Representação artística da UHE São Luiz do Tapajós



6.1.4 UHE Jatobá
Pertencente  ao  complexo  hidrelétrico  do  Tapajós.  Utiliza  o  conceito  de  usina
plataforma com o mínimo de intervenção natural e com utilização de turbinas Bulbo
de baixa queda e reduzida área de alagamento.

Localização: Itaituba-PA.

Bacia Hidrográfica: Rio Tapajós.

Potência instalada prevista (MW): 2.338.

Custo total estimado (R$): R$ 7.014.000.000,00

Estimativa da Geração de empregos diretos: 7.000.

Além desses projetos há também importantes oportunidades de investimentos na renovação
de equipamentos e repotenciação de hidrelétricas antigas. No parque hidrelétrico brasileiro há
muitas plantas com mais de 30 anos,  cujos equipamentos já estão em fim de vida útil ou
mesmo  obsoletos.  A  modernização  dessas  plantas,  além  de  envolver  eventualmente
possibilidades  de  ganho adicional  de  potência  instalada,  irá  aumentar  a  confiabilidade  do
sistema  elétrico  brasileiro  e  movimentar  todo  o  setor  de  fornecimento  de  equipamentos
eletromecânico, eletroeletrônico e a mão de obra especializada.

6.2 Energia Eólica
De a acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), o potencial de geração
de energia eólica no Brasil é estimado em cerca de 500 Gigawatts (GW). O número é mais de
três vezes superior ao atual parque nacional gerador de energia elétrica, incluindo todas as
fontes disponíveis, como hidrelétrica, biomassa, gás natural, óleo, carvão e nuclear. Em maio
de 2019, a capacidade de geração instalada somou 163,6 GW, segundo a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel). Desse total, as usinas eólicas responderam por 14,96 GW, equivalente
à um pouco mais da capacidade instalada da usina de Itaipu, que é de 14 GW – quantidade
suficiente para abastecer mais de 22 milhões de residências. A energia gerada com a força dos
ventos ocupa o quarto lugar na matriz de energia elétrica nacional.
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Como se vê no mapa acima o potencial eólico está concentrado no Nordeste, Norte de Minas
Gerais e também no litoral do Rio Grande do Sul. Ou seja, há uma grande oportunidade de
expansão dessa fonte energética em regiões ainda pouco desenvolvidas do país, com grande
potencial de geração de renda nessas regiões.

A energia eólica, apesar de sua natural intermitência, é extremante benéfica para o país, pois
havendo disponibilidade de vento essas usinas podem economizar água nos reservatórios das
hidrelétricas  e  consequentemente  evitar  o  acionamento  posterior  de  caras  e  poluentes
termelétricas. 

Além disso, a energia eólica no Brasil se mostra cada vez mais competitiva. No último Leilão
“A-6” da ANEEL, realizado em 2019, foram contratados 1.702,46 MW médios, oriundos de 27
empreendimentos hidrelétricos - PCHs (172,0 MW médios), 6 termelétricos a bagaço de cana
de açúcar  (69,5  MW médios),  3  empreendimentos termelétricos a gás  natural  (673,1  MW
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 Figura 21: Potencial eólico brasileiro



médios),  44 eólicos (181,1 MW médios) e 11 solares fotovoltaicos (59,5 MW médios),  que
totalizam uma capacidade instalada de 2.979,14 MW. Os preços médios de venda por produto
foram  de  R$  205,78/MWh  (hidrelétrica),  R$  187,89/MWh  (termelétrica  a  biomassa),  R$
188,87/MWh (termelétrica  a gás  natural),  R$ 99,88/MWh (eólica)  e R$ 84,38/MWh (solar
fotovoltaica). 

Ou seja, a energia eólica é boa para o meio ambiente e ainda ajuda a reduzir  o preço da
energia para o consumidor.

6.3 Energia solar
A energia solar fotovoltaica é talvez a fonte energética mais promissora no mundo, tendo em
vista a abundância do recurso energético, no caso a luz solar, facilidade de instalação, baixo
impacto ambiental e por não emitir Gases Geradores de Efeito Estufa (GGE). Além disso, a
energia solar fotovoltaica vem experimentando uma queda constante e acentuada nos seus
custos de instalação. De acordo com a IEA – International Energy Agency  entre 2008 e 2018
ouve queda de 70% do custo de investimento da tecnologia solar fotovoltaica e para o NREL –
National  Renewable  Energy  Laboratory,  essa  redução  foi  de  80%  e  de  acordo  com  as
estimativas da EPE, até o ano de 2029 a estimativa é que esse custo caia ainda algo em torno
de 30%.

Esse barateamento da energia solar fotovoltaica ficou claro no último leilão A-6 da ANEEL,
onde a energia proveniente de usinas solares foi comercializada em média a R$ 84,38/MWh.
Foi  a  energia mais  barata  do certame,  que teve autorizados projetos  eólicos,  hidrelétricos
(PCH) e termoelétricos.

A  energia  solar,  apesar  de  sua intermitência,  assim como a  energia  eólica,  contribui  para
manter  a  matriz  energética  brasileira  predominantemente  renovável,  além  reduzir  a
necessidade do uso de combustíveis fósseis pelo SIN, contribuindo para a redução do preço da
energia para o consumidor. Além disso, o Brasil é um dos países com maior potencial para essa
fonte energética em todo mundo, mas menos de 2% da energia consumida pelos brasileiros
em 2019 veio diretamente do sol, ao passo que países muito menos ensolarados que o Brasil,
como a Alemanha por exemplo, chega a produzir, em determinadas horas, mais de 20% de
energia através de painéis solares.

Cabe salientar que há dois tipos de geração solar fotovoltaica, a geração centralizada, através
de usinas solares especialmente dedicadas a vender energia ao SIN e a Geração Distribuída –
GD, onde particulares produzem para o consumo próprio, conectados ou não à rede elétrica
pública. Trataremos aqui apenas do primeiro caso.

Abaixo, o mapa solarimétrico elaborado pelo Centro de Referência em Energia Solar e Eólica –
CRESESB, com a insolação diária média anual incidente no Brasil.
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Abaixo, os empreendimentos já contratados nos leilões de energia no país.

 

 O  potencial  solar  brasileiro  é  enorme,  a  energia  solar  fotovoltaica  é  extremamente
competitiva, os empreendimentos são de rápida execução e possuem grande potencial  de
geração de empregos.

Num contexto de necessidade de geração de empregos, a construção de usinas solares tem
um  grande  potencial.  A  Eletrobras  pode  e  deve  assumir  para  si  a  responsabilidade  de
implementar um plano ousado de desenvolvimento da geração centralizada de energia solar
tendo três objetivos principais: A inserção do Brasil na transição energética mundial, que têm
na substituição dos combustíveis fósseis por energia solar um dos seus pilares; O esforço por
reduzir  o  custo  da  energia  elétrica  no  Brasil  e  a  geração  de  empregos,  renda  e
desenvolvimento pelo interior do país.
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 Figura 22: Potencial solar brasileiro

 Figura 23: Empreendimentos contratados



A Eletrobras  é  responsável  por  47% da  capacidade hidrelétrica  instalada no Brasil,  em 47
Usinas  Hidrelétricas,  opera  e  mantêm  as  maiores  barragens  do  país,  responsáveis  por
armazenar 52% de todo o volume de água de nossos reservatórios. 

Apenas cinco dos maiores reservatórios da Eletrobras, Sobradinho, Tucuruí, Balbina, Furnas e
Serra da Mesa possuem uma área de espelho d´água de quase 11.000 km². Se apenas 10%
dessa área fosse coberta por painéis solares fotovoltaicos flutuantes, seria possível acrescentar
ao Sistema Interligado Nacional (SIN) mais de 2.2OO MW de potência instalada, capaz de gerar
mais de 60 mil empregos na fase de construção. Um investimento relativamente rápido, com
baixíssimo impacto ambiental, capaz de reduzir o uso de termelétricas caras e poluentes e que
ainda por cima geraria milhares de empregos. 

6.4 Transmissão
Ao longo das décadas, a expansão do sistema de transmissão possibilitou o desenvolvimento
dos grandes centros consumidores como as capitais e centros industriais.
De outro lado a construção de grandes usinas hidrelétricas, a maioria localizada no interior,
promoveu o crescimento e desenvolvimento de muitas cidades. 

A Eletrobrás em 2019 tinha 43% de participação na transmissão de energia elétrica do Brasil,
mas este percentual já foi maior e vem caindo ao longo dos últimos anos.  Dentre as causas,
uma se deve ao fato das empresas não participarem majoritariamente nos leilões desde 2014
a  outra  devido  às  dificuldades  financeiras  enfrentadas  principalmente  entre  2016  e  2017,
como reflexo da MP 579. 

Neste  momento que as  empresas  já  praticamente  eliminaram os  seus  atrasos  de obras  e
contam com indicadores financeiros favoráveis ao investimento é necessário urgentemente a
entrada nos novos leilões de transmissão para a expansão da participação da Eletrobrás no
sistema  interligado  nacional,  principalmente  nas  regiões  menos  atrativas  aos  players  do
mercado privado. 
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 Figura 24: Usina solar flutuante da CHESF em Sobradinho



Outro  ponto  importante  na transmissão  é  o  planejamento e  o  investimento  para  garantir
recursos nas obras de melhorias e reforços nas instalações já existentes que compreendem
basicamente a substituição de equipamentos com vida útil esgotada e a revitalização de linhas
de transmissão existentes. Existe uma grande demanda reprimida (figura 25) e ainda a ser
solicitada deste tipo de investimento que pode alavancar rapidamente a geração de empregos
tanto na produção e fornecimento de equipamentos como também localmente nas obras de
adaptações, remoção dos equipamentos antigos e na instalação dos novos. 

Os investimentos na transmissão propiciam a todos os agentes de geração e comercializadores
um acesso mais fácil  a rede interligada propiciando energia confiável  para todos. E com a
participação efetiva da Eletrobras a energia será mais barata pois historicamente as empresas
Eletrobras induziram grandes deságios nos leilões de transmissão devido a sua experiência no
planejamento e execução deste tipo de empreendimento.  

7. Considerações finais

Que o Brasil passa por grave crise não resta a menor dúvida. Uma queda no PIB superior a 7%
já está contratada, e pode ser ainda maior, nos colocando naquela que, sem dúvida, será a
maior recessão da história do país. Há ainda outras crises, como a política, e a própria crise
sanitária da Covid-19, que já levou a vida de dezenas de milhares de brasileiros. Mas também
não temos dúvida de que o Brasil tem todas as condições de superar essa situação.

O país possui um vasto território com recursos naturais e energéticos em abundância, possui
um grande mercado consumidor em potencial de 210 milhões de pessoas, um povo criativo,
capital humano qualificado e um parque industrial relativamente grande e diversificado.  Mas
uma  crise  dessa  monta,  só  comparável  à  grande  crise  de  1929  não  será  superada
espontaneamente. Tal como aconteceu nos anos 30 do século passado, será necessário um
grande programa de recuperação econômica, que só poderá ser efetivado com a participação
decisiva  do  estado  nacional,  utilizando  de  todos  os  seus  instrumentos,  em  especial  das
empresas estatais.

A Eletrobras pública, conforme descrito neste trabalho, possui totais condições de se alavancar
para  investir  no  setor  elétrico  nacional  com  o  intuito  de  auxiliar  o  Brasil  neste  ciclo  de
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 Figura 25: Análise de Impacto Regulatório n°1/2020-SRT/ANEEL 



recuperação econômica. A expansão do setor elétrico, além de ser de suma importância do
ponto de vista energético, propicia o desenvolvimento econômico nacional ao oferecer energia
com confiabilidade, fomentando os setores industrial, comercial e residencial.

Mais uma vez, o Brasil  e os brasileiros poderão contar com a dedicação, a experiência e a
qualidade técnica dos trabalhadores da Eletrobras para superar mais esse desafio.

Brasília, 29 de junho de 2020.
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