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PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS
Danos irreparáveis para a sociedade, União e a 

própria empresa



PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS – Lei 14.182/21

ü Perda de patrimônio condicionada a 22 novas concessões, 
sem licitação, quase todas já totalmente amortizadas. 

ü Compromisso estatal de contratação de geração de Termelétrica 
a gás nas regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sudeste, o que
demandará onerosos investimentos  

ü Descotização: alteração do regime de cotas, mediante o qual as 
usinas comercializam energia ao preço médio de R$60,00 por MWh, 
menos de 1/4 do preço praticado no mercado, que chega a superar 
R$250,00. 

PREJUÍZOS 
para toda a sociedade, para a União e para a própria Eletrobras.

INSANA TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O 
SETOR PRIVADO 



PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS
ü Qual a justificativa para privatizar empresa estratégica, 

com dinheiro em caixa (cerca de R$ 15 bilhões) e quase R$ 
40 bilhões de lucros acumulados nos últimos anos?

Fontes:
• https://www.canalenergia.com.br/no

ticias/53205658/eletrobras-ve-recuo-
de-11-no-lucro-em-2021

• https://eletrobras.com/pt/Lists/notici
as/ExibeNoticias.aspx?ID=1172

• https://canalenergia.com.br/noticias/
53130736/eletrobras-registra-lucro-
de-r-107-bilhoes-em-2019

• https://canalenergia.com.br/noticias/
53094323/eletrobras-termina-2018-
com-lucro-recorde-de-r-133-
bilhoes#:~:text=A%20Eletrobras%2
0terminou%20o%20ano,j%C3%A1
%20registrado%20em%2020%20an
os

Lucro da Eletrobras

Período Lucro (R$ bilhões)

1o Trim. 2022 2,7

2021 5,7

2020 6,4

2019 10,7

2018 13,3

SOMA 38,8

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53205658/eletrobras-ve-recuo-de-11-no-lucro-em-2021
https://eletrobras.com/pt/Lists/noticias/ExibeNoticias.aspx?ID=1172
https://canalenergia.com.br/noticias/53130736/eletrobras-registra-lucro-de-r-107-bilhoes-em-2019
https://canalenergia.com.br/noticias/53094323/eletrobras-termina-2018-com-lucro-recorde-de-r-133-bilhoes


PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS

ü Maior empresa de energia elétrica da América Latina, com 125 usinas,
concentrando mais de 50% dos reservatórios de água do país, e mais de
70 mil quilômetros de linhas de transmissão espalhadas por todas as regiões.

ü Opera as principais usinas e linhas de transmissão do país de forma eficiente,
mantendo tanto a alta qualidade de seus serviços quanto a lucratividade da
empresa.

ü Compromisso público: vende a energia elétrica mais barata do mercado, com
tarifas de R$60/MW, com vistas a promover o acesso a energia elétrica e a
modicidade tarifaria.

ü Leva energia a milhares de pessoas com o programa Luz para todos.

ü Tornou nossa matriz energética mais limpa com o Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) e combate o desperdício através do
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL.



PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS - Lei 14.182/21
1) Oferta de novas ações (*R$ 23,2 bilhões, simultaneamente no Brasil e

exterior), ficando a União proibida de adquiri-las, de tal forma que
esse aumento de capital fique exclusivamente com o setor privado.

2) Venda de ações de propriedade da União ou de empresa pública, a
fim de garantir a desestatização da Eletrobras.

ü Papel do BNDES: EXECUTOR DA PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS

ü Decreto 11.028/2022 revela que a empresa pública que venderá 
suas ações é o BNDES

* Valor informado na Resolução CPPI 203/2021, podendo ser alterado pelo CPPI de acordo com as 
condições do mercado. 



PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS - Decreto 11.028/2022 
Risco de litígios

ü BNDES, ao mesmo tempo, é o executor da privatização da 
ELETROBRAS e parte vendedora de ações de sua propriedade... 

ü A Lei 14.182/21 não contém a anotação do Decreto 11.028/2022.



Resolução 203/2021 do Conselho de Parceria de 
Investimentos

Art. 5º O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, na 
qualidade de Gestor do Fundo Nacional de Desestatização - FND, representará a 
União na Oferta Pública Global para:
I - emissão e celebração dos Documentos da Oferta Pública Global, conforme 
definidos no art. 13;
II - adesão à contratação dos Coordenadores, conforme definidos no § 1º do 
art. 6º; e
III - celebração do contrato de estabilização e contrato de empréstimo de 
ações com agente estabilizador, na forma do disposto no § 3º do art. 7º.
...
Art. 7º, § 3º - Fica a União autorizada a celebrar contrato de estabilização e
contrato de empréstimo de ações com agente estabilizador em condições
usualmente praticadas nesse tipo de operação.

“Empréstimo de ações”? Que “condições usuais” são essas? 



PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS
Por que tanta urgência?

https://bit.ly/3wh0CYy

Eletrobras - Formulário de 
Referência de 2021 (Português)

https://auditoriacidada.org.br/wp-
content/uploads/2022/05/Eletrobr
as-Formulario-de-Referencia-
2021-portugues.pdf

Eletrobras - Formulário 20 de 
2021 (inglês)
https://auditoriacidada.org.br/wp-
content/uploads/2022/05/Eletrobr
as-Form-20-de-2021-ingles.pdf

https://bit.ly/3wh0CYy
https://auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Eletrobras-Formulario-de-Referencia-2021-portugues.pdf
https://auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Eletrobras-Form-20-de-2021-ingles.pdf


PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS
IMPACTO NA INFLAÇÃO

ü Uso de termelétricas a gás, com garantia de preço-teto atualizado, 
significa que os preços de energia irão subir constantemente.

ü Inflexibilidade de no mínimo 70% fará com que se use energia das 
termelétricas, ainda que ela esteja muito mais cara que a energia de 
outras fontes.

ü Uso do gás provocará um reflexo turbinado do elevado preço dos 
combustíveis adotado pela Petrobras (PPI - Preço de Paridade de 
Importação aplicado pela Petrobras, como se importássemos todo o petróleo 
consumido no país) sobre o preço de energia elétrica também.

ü Descotização provocará aumento brutal de preços, impactando na
inflação como um todo.

PREJUÍZOS PARA TODA A ECONOMIA DO PAÍS



PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS
IMPACTO NA INFLAÇÃO E SOBERANIA ENERGÉTICA

ü Como será a política de preços da Eletrobras com a maioria do capital 
privado, inclusive estrangeiro?

ü Como ficará o fornecimento de energia a regiões distantes e não lucrativas? 



PRIVATIZAR A ELETROBRAS SIGNIFICA
ü Risco à soberania energética
ü Desconstrução do aparato do Estado 
ü Entrega, ao setor privado nacional e internacional, do controle das 

bacias hidrográficas, em plena crise hídrica!
ü Risco de apagão no fornecimento de energia, como ocorreu no Amapá e 

outras regiões onde as empresas de energia locais foram privatizadas!
ü Risco de desintegração nacional: haverá loteamento, como aconteceu 

na CEDAE no Rio de Janeiro!
ü Aumento das contas de energia para consumidores 
ü Aumento da inflação e dos juros 
ü Perda de patrimônio estratégico e lucrativo sem justificativa: temos 

dinheiro para investir na empresa e amplia-la sem privatizar
ü Não haverá investimento! O dinheiro arrecadado pela União irá para 

pagar a chamada dívida nunca auditada, como consta do Art. 1º, II, da 
Lei 9.491/97 citada no Art. 1º da Lei 14.182/2022.

ü BNDES a serviço da viabilização da desestatização 
ü Transferência de patrimônio construído pelo povo ao setor privado



Por que privatizar a ELETROBRAS e, ainda por cima, 
comprometer o país com a contratação de 

termelétricas a gás, com garantia de preço-teto 
atualizado e garantia de consumo?

Possuímos cerca de R$ 5 trilhões disponíveis em caixa 

(https://bit.ly/3vUK7le ) mas tudo isso fica reservado para 
dar garantias aos rentistas.

Submissão ao domínio financeiro através do BIS e subserviência das 
autoridades brasileiras (https://bit.ly/3hVPV3Z).

https://bit.ly/3vUK7le
https://bit.ly/3hVPV3Z


Qual é a lógica?
Quanto a União irá arrecadar com a privatização da Eletrobras? R$50 bi? 
Enquanto isso, a cada 1% de aumento na Selic pelo Banco Central, 

o gasto com juros anuais da dívida aumenta em R$ 34,9 bilhões!
De março/2021 a maio/2022: aumento de quase R$ 400 bi!

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/pressione-parlamentares-pela-abertura-de-uma-cpi-do-banco-central/

Fonte: https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/hist_estatisticasfiscais/202202_Texto_de_estatisticas_fiscais.pdf

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/pressione-parlamentares-pela-abertura-de-uma-cpi-do-banco-central/
https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/hist_estatisticasfiscais/202202_Texto_de_estatisticas_fiscais.pdf


Qual é a lógica?



OS VERDADEIROS PROBLEMAS:

- Erros de política agrícola e agrária; privilégios para o agronegócio de exportação
- Preço de Paridade de Importação (PPI) praticado pela Petrobras, como se

importássemos todo o combustível consumido aqui.
- Refinarias sub-utilizadas, privatizadas ou cuja construção tem sido paralisada;

fábricas de fertilizantes foram vendidas...

Ø Banco Central já aumentou a Taxa Selic para
12,75% ao ano, sob a falsa justificativa de
combater inflação.

Ø Aumentar juros NÃO serve para controlar a
inflação que existe no Brasil, pois temos
INFLAÇÃO DE PREÇO (principalmente
combustíveis e alimentos), NÃO DE DEMANDA.
https://bit.ly/3Kuc0EM

https://bit.ly/3Kuc0EM


BRASIL DESCENDO 
A LADEIRA

NO RANKING
INTERNACIONAL

• PERDA DE PATRIMÔNIO 
ESTRATÉGICO E 
LUCRATIVO

• POLÍTICA MONETÁRIA 
SUICIDA

• POVO DESESPERADO: 
DESEMPREGO, FOME, 
BARBÁRIE

• DESMONTE DA ESTRUTURA 
DO ESTADO, ARROCHO 

• LUCROS RECORDES DOS 
BANCOS E GRANDES 
CORPORAÇÕES 



FARRA DOS JUROS ALTOS 
BANCO CENTRAL ENTERRANDO A ECONOMIA BRASILEIRA

/

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/pressione-parlamentares-pela-abertura-de-uma-cpi-do-banco-central/


Inserir card da 
ferramenta carta 
eletrobras

https://auditoriacidada.org.br/carta-aberta-contra-privatizacao-da-eletrobras/

Crise tem sido a 
justificativa

para a entrega de 
patrimônio

https://auditoriacidada.org.br/carta-aberta-contra-privatizacao-da-eletrobras/


GASTO COM DÍVIDA 
PÚBLICA FEDERAL 
QUASE DOBROU DE 

2019 A 2021

R$ 1,96 TRILHÃO 
para JUROS e 

AMORTIZAÇÕES em 
2021

DÍVIDA SEM 
CONTRAPARTIDA 

EM INVESTIMENTOS 
SOCIAIS

“ROLAGEM”: A 
FALÁCIA DOS 
NEOLIBERAIS

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/gasto-
com-divida-publica-sem-contrapartida-quase-

dobrou-de-2019-a-2021/

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/gasto-com-divida-publica-sem-contrapartida-quase-dobrou-de-2019-a-2021/


Muito grata
Maria Lucia Fattorelli


