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Capitalização da Eletrobras deve redefinir o jogo da concorrência
Estatal detém cerca de 30% do parque de geração do país e 40% das linhas de transmissão

Por Roberto Rockmann — Para o Valor, de São Paulo
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Uma das principais peças do tabuleiro que indicará o ritmo de modernização do setor elétrico pode se dar com a capitalização da

Eletrobras, estatal que detém cerca de 30% do parque de geração do país e 40% das linhas de transmissão. Nos últimos dez anos,

a empresa perdeu participação de mercado diante da queda de investimentos e redução de fatia acionária em Sociedades de

Propósito Específico. Com a capitalização e pulverização da estrutura de acionistas, a estatal poderá viver um novo momento.

Mais de 90% da potência de seus projetos de geração é voltada à energia renovável.

“A Eletrobras caminha para celebrar 60 anos como companhia privada, caso o cronograma do governo seja bem-sucedido. O

desafio é a conclusão dos estudos e formatação do processo de desestatização, pelo qual será realizado aumento de capital que

diluirá a participação da União”, afirma o presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib),

Venilton Tadini.

“O projeto está 100% em linha com nosso cronograma, ou seja, para que ele seja realizado no primeiro bimestre de 2022”, afirma

Diogo Mac Cord, secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados no Ministério da Economia. Já foi realizada

reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) sobre o tema e o envolvimento do Tribunal de Contas da União (TCU)

vem ocorrendo desde o início do projeto. “Iremos esperar a avaliação e o acórdão do TCU”, disse o secretário, que esteve presente

em recente evento da Abdib. O modelo de capitalização permitirá que trabalhadores utilizem recursos do FGTS para a compra de

ações da companhia. A aplicação mínima será de R$ 200 por trabalhador. No total, o Conselho do Programa de Parcerias de

Investimentos (CPPI) autorizou o uso de até R$ 6 bilhões do saldo do FGTS para esse tipo de investimento.

Em 1990, a Eletrobras detinha 57% da geração do país. Já em transmissão, o market share era de 65% em 2003. “A empresa tem

um corpo técnico muito qualificado. O potencial hidráulico existente no Brasil é de usinas a fio d’água, na região Amazônica, mas

esse know-how da Eletrobras poderá permitir que a empresa avance em mercados no exterior, por exemplo, o Peru, cujo

potencial hidrelétrico é muito grande”, afirmou Mac Cord.

Um risco ao processo é o de concentração de mercado, em razão de a Eletrobras ser a maior empresa em geração e transmissão

no país. “Como estatal, em alguns momentos das últimas décadas, ela pôde influenciar preços e criar distorções. Como empresa

de capital pulverizado, ela não o fará?”, questiona Rodrigo Machado, do Madrona Advogados. Para ele, seria preciso envolver a

Agência Nacional de Energia Elétrica e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), autoridade sobre concorrência, no

tema.

Para Diogo Mac Cord, não há risco dessa concentração. A ideia é de que a fatia da União fique em 45%. A modelagem proíbe

acionistas de exercerem mais de 10% dos votos e busca-se evitar a concentração de ações em poucos investidores.
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