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INTRODUÇÃO 
 

Ao longo da década de 2000, observaram-se no Brasil importantes indícios do retorno 

do Estado na busca por uma maior intervenção/participação produtiva na economia. Estes 

indícios contrastam com os acontecimentos ocorridos na década anterior caracterizada pela 

promoção do encolhimento deste papel ativo. No caso específico do setor elétrico brasileiro, 

na década de 1990, foi proposta a criação de um modelo setorial novo, de estrutura liberal, 

com o objetivo de criar um mercado mais competitivo para o setor, trazendo maior eficiência 

e atraindo investimentos privados. Na década seguinte, por diversas inconsistências 

conjunturais e estruturais do modelo proposto, foi necessária uma reformulação deste. Neste 

contexto, a participação e a atuação dos agentes da indústria também foram alteradas e novas 

formas de atuação surgiram a partir das novas diretrizes do setor. Pode-se observar que os 

impactos causados por tais transformações, tiveram efeitos diversos entre os agentes, sendo 

especialmente decisivas na forma de atuação das empresas estatais. No caso do Sistema 

Eletrobras, tais transformações se deram de forma intensa, o que serviu de motivação para 

uma reestruturação interna e externa da holding e de suas subsidiárias. De que forma tais 

transformações se desenvolvem e como estas afetam o grupo estatal e o setor como um todo 

se torna a questão chave para o entendimento do processo. 

Assim sendo, as mudanças que se processam na estatal são particularmente 

importantes no contexto de projeto de desenvolvimento setorial do país. Essas ações têm 

como foco a busca pela adaptação das empresas Eletrobras a um novo contexto setorial e em 

uma inédita atuação internacional, o que pressupõe a necessidade de uma análise consistente. 

O objetivo do presente trabalho é analisar a mudança recente de posicionamento do 

Sistema Eletrobras, dada a estrutura setorial vigente e os objetivos do governo frente aos 

desafios impostos pelo crescimento e desenvolvimento econômicos, e  as funções específicas 

da estatal em conjunto à sua estratégia de atuação. Pretende-se com isso confirmar a hipótese 

de que a estatal consegue atuar de forma convergente aos interesses políticos de 

desenvolvimento setorial e nacional, reafirmando seu papel de instrumento de política 

energética, e ao mesmo tempo, atende a interesses privados, promovendo a expansão 

produtiva, atuando em competição e em vezes em parceria com outros agentes. Além disso, 

espera-se confirmar a tese de que o fortalecimento da estatal é um fator decisivo na busca pelo 

restabelecimento de sua identidade frente ao setor. 
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No capítulo 1 serão exploradas as discussões sobre o papel do Estado, da configuração 

das empresas estatais e das condições específicas de um setor de infraestrutura básico como o 

de energia elétrica. Já no capítulo 2, serão tratadas as mudanças associadas à inflexão no 

modelo de setor elétrico, especialmente no que se refere aos fatores que alteraram sua 

estrutura e organização de seus agentes. No capítulo 3, será feita a caracterização da 

Eletrobras e quais seriam suas funções antes e depois das reformas do setor. No capítulo 4 

serão analisados os novos desafios a serem superados pela estatal, assim como as novas 

funções estratégicas em que este vem desempenhando. Serão tratados os temas referentes a 

definição da identidade da Eletrobras, das parcerias e programas que a empresa vem 

promovendo e por fim tratar a questão do processo de internacionalização da estatal. Ao final, 

será feita o desenvolvimento das principais conclusões depreendidas a partir da análise feita 

ao longo do trabalho. 
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CAPÍTULO I: O PAPEL ESTATAL NO SETOR ELÉTRICO 
 

A controvérsia da participação ativa do Estado na economia esteve presente durante 

diversos períodos na história e em diferentes localidades do mundo, sendo este ativismo 

estatal inúmeras vezes apontado como solução ou como impedimento da evolução econômica 

virtuosa dos países. Após atravessar o período mais intenso do questionamento da eficácia e 

necessidade da intervenção do Estado na economia, observado recentemente com a ascensão 

de preceitos neoliberais, constata-se que o retorno da atuação estatal se daria em outras bases. 

Os setores energéticos, em especial o setor elétrico, apresentam características 

singulares que os qualificam como setores estratégicos em uma economia. Desta forma, o 

Estado através da formação de empresas produtivas, pode atuar nestes setores de forma a 

garantir os insumos energéticos que se apresentam como indispensáveis no crescimento 

econômico, além de prover e elevar o bem-estar de sua população. Ao constituírem-se 

empresas estatais com esta natureza, o Estado tem o intuito de assegurar a manutenção do 

abastecimento, além de permitir a geração de possíveis efeitos secundários na economia, que 

tendem a transbordar para outros setores produtivos. 

No setor elétrico isto não é diferente, quando consideramos o potencial de 

encadeamento inerente à sua estrutura industrial. Por isso mesmo, empresas como as do 

Sistema Eletrobras tem centralidade neste processo de fomento da atividade produtiva. 

O objetivo deste capítulo se orienta a partir da necessidade de se ter uma definição 

precisa do tipo e da qualidade da presença estatal no cenário econômico e em grande medida 

nos setores que geram forte externalidades nas cadeias produtivas, como é o caso de setor 

elétrico.  

 

1.1 Definições acerca da Intervenção do Estado 
 

O Estado se apresenta como entidade representativa da ordem social e da própria 

sociedade em regimes democráticos, além disto, é responsável pelas liberdades individuais, 

que modernamente estão relacionadas à garantia das fruições privadas e do bem-estar 

coletivo, o que estabelece a figura do chamado Estado-Social (CLÈVE, 1993).  Suas funções 

no que se refere à esfera econômica se apresentam de diversas maneiras. A intervenção direta 

na economia é uma delas, quando se faz necessária sua presença na regulação dos mercados, 

nos incentivos e limitações às atividades econômicas ou ainda pela necessidade da atuação 

direta na produção de bens e serviços. Caracteriza-se assim o Estado regulador, indutor e 
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empresário, respectivamente; cuja atribuição refere-se a não somente contornar as ditas falhas 

de mercado em uma concepção neoclássica, como também a estruturar mercados e permitir 

maior dinamismo aos agentes econômicos em uma visão neoschumpeteriana (FERRAZ, J. et 

al, 2002). 

O Estado como centro de interesses políticos e sociais tem sua ação delineada através 

do equacionamento de poderes. Além disto, em sua versão produtiva, na qual se centra esta 

análise, o Estado não se apresenta com neutralidade, sendo solidário no que se refere às leis 

gerais de acumulação capitalista. As opções dos agentes estatais na atuação econômica 

dependem dentre outras coisas, das premissas e objetivos intrínsecos que os constituíram e os 

que estão associados à sua evolução quanto agente. 

“Em outras palavras, a intervenção do Estado na acumulação e suas formas são 

determinadas pelo curso de desenvolvimento da estrutura produtiva, pelo grau de 

heterogeneidade estrutural da economia, pelos modos de sua inserção na ordem econômica 

mundial e pela dinâmica política dos interesses sociais.” (ABRANCHES, 1979, p.96) 

Foram diversas as análises referentes à importância que o Estado assumiu nos setores 

da economia e na sociedade brasileira (CORAZZA, 1981). A concentração da atuação estatal 

em setores ditos básicos (infraestrutura, insumos, serviços) foi determinante para que a 

estratégia brasileira pudesse estar atrelada à expansão produtiva privada, fazendo desencadear 

maior desenvolvimento econômico. Estruturar uma estratégia dando incentivos a decisões que 

promovam um forte encadeamento produtivo em prol do desenvolvimento é característica da 

indução estatal. 

Nestes termos, os atores estatais poderiam neutralizar, orientar e até liderar as 

estratégias de crescimento dos agentes de suas redes de relações. Ou seja, o Estado produtor 

pode auxiliar a implementação de projetos de desenvolvimento capazes de produzir um 

transbordamento de benefícios aos demais setores da economia (HIRSCHMAN, 1969). 

Atuando diversas vezes em setores cuja intensidade de capital é maior e cujos investimentos 

maturam no longo prazo, as empresas estatais acabam por permitir a continuidade nas cadeias 

produtivas da economia, em especial nos casos de países de industrialização tardia. Para 

autores como Alexander Gerschenkron, tais países por não estarem na dianteira do 

desenvolvimento, poderiam reduzir seu atraso relativo a partir da adoção de padrões 

tecnológicos modernos, ainda que condicionados ao acesso a recursos financeiros. Em sua 

visão, o Estado teria o papel de reunir os fundos necessários para promover as atividades 
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transformadoras direcionadas para o desenvolvimento, além de apoiar atividades dinâmicas de 

forma que os riscos inerentes a estas possam ser então mitigados (EVANS, 2004).   

Em todo o caso, a intervenção estatal, ao considerar a perspectiva keynesiana, deve se 

prestar a incentivar os agentes econômicos em períodos de prosperidade e a sustentar a 

dinâmica produtiva em períodos de baixa de ciclo econômico. 

 

Em contraposição a estas linhas de pensamento que prezam as benesses da intervenção 

estatal, encontram-se as correntes oposicionistas, sendo o neoliberalismo uma das mais 

representativas. A defesa neoliberal se fundamenta na prática político-econômica de 

liberdades individuais e de garantias sólidas aos direitos a propriedade, livre mercado e 

comércio, tendo o Estado a função de assegurá-las se abstendo, portanto, de qualquer 

intervenção econômica direta. A figura do Estado mínimo se justifica pelo fato de existirem 

grupos de interesse, que em prol de benefícios próprios, viciariam e distorceriam o andamento 

eficiente dos mercados. Além disso, o Estado por si só não teria mecanismos e informações 

suficientes para captar e processar devidamente os sinais de mercado (HARVEY, 2008). A 

ausência de direitos de propriedade bem definidos criaria assim barreiras institucionais ao 

desenvolvimento econômico e ao bem-estar social, o que se observaria com freqüência nos 

países em desenvolvimento. Neste sentido, a atuação de empresas estatais produtivas, por 

exemplo, estaria em desacordo com o melhor desenvolvimento econômico, pois estas 

ocupariam espaços cujas atividades possivelmente deveriam ser desempenhadas e preenchidas 

por agentes privados, sendo sua presença, portanto, indesejável. 

 

A despeito de argumentos contra e a favor da intervenção estatal, especialmente da 

criação de empresas produtivas, ao considerar a existência destes atores estatais na realidade 

concreta, faz-se relevante a análise de suas características e implicações para a economia em 

geral. 

 

1.2 Caracterização das Empresas Estatais 
 

A configuração de empresas estatais define concretamente o papel de demiurgo do 

Estado, ou seja, a função de produtor direto de bens e serviços (EVANS, 2004), sejam estes 

de utilidade pública e/ou de caráter estratégico ao país. Logo, a partir da necessidade da 

prestação destes serviços e respeitando a vontade geral da sociedade, haveria motivos para a 
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criação de empresas atuantes nestas áreas. O papel sistêmico que estas empresas podem 

desempenhar na economia contribui para a aceitação deste tipo de intervenção do Estado. 

 

“Por definição, as empresas estatais foram criadas para alavancar e fortalecer a 

acumulação dos agentes privados nacionais e, por essa via, alargar os espaços de soberania do 

capitalismo nacional. O engajamento direto do Estado, mais ou menos vigoroso, na maioria 

das trajetórias industriais e de industrialização do século XX, operou-se por força da carência 

ou da fragilidade do agente estratégico clássico: uma burguesia ou empresariado forte, 

oriundo da práxis do mercado” (ALVEAL, 1994, p. 16) 

 

Segundo Villela (1984), é possível listar os argumentos a favor da criação e/ou 

fortalecimento das empresas estatais, sendo os mais importantes os seguintes:  

(i) controle de monopólios (suprimento de serviços públicos e infraestrutura); 

(ii) controle do suprimento de insumos básicos; 

(iii) suprimento de espírito empresarial e treinamento de executivos e técnicos; 

(iv) aumento do nível de emprego; 

(v) redução da desigualdade de renda; 

(vi) promoção de desenvolvimento regional; 

(vii) estabilização dos preços de insumos básicos; 

(viii) contrapeso ao poder das multinacionais; 

(ix) geração de demanda para a indústria nacional de bens de capital. 

 Assim sendo, é comum que o Estado prefira deter a propriedade ao invés de regular as 

atividades, sobretudo aquelas caracterizadas por monopólios com grandes economias de 

escala e definidas como de utilidade pública. Com isto, é possível deter instrumentos mais 

efetivos de política industrial, desenvolvimento regional e planejamento econômico. 

A dupla face inerente a estas empresas, constituída por uma face empresarial e outra 

estatal, coloca a necessidade de compatibilizar interesses tanto em nível micro quanto em 

nível macroeconômico. De acordo com Abranches (1979), esta tarefa é eminentemente 

política, mesmo que a fonte de possíveis ambiguidades tiver origem no plano econômico. Na 

tentativa de se definir diretrizes e equacionar este complexo sistema de interesses e objetivos 

(sejam eles tanto concorrentes quanto convergentes), é possível combinar dois tipos de ação: 



13 
 

(i) uma através de estatutos legais e formais, no estabelecimento de objetivos e 

funções claras e coerentes de suas atividades; 

(ii) outra a partir do enquadramento da ação destas empresas a diretrizes políticas, 

via arranjos e negociações, sendo resultado de sua representatividade quanto 

agente político. 

Este duplo caráter permite às empresas estatais uma posição econômica e política 

diferenciada em relação às empresas privadas, apesar de em muitos casos estarem inseridas 

em mercados que buscam o tratamento de forma isonômica à todos os agentes atuantes. É 

recorrente na análise de suas atividades a consideração de outros aspectos que não apenas os 

estritamente econômicos, aspectos estes que prezem outros fundamentos, sejam eles políticos 

e sociais. Genericamente, lhes são atribuídas práticas em que pesem a consideração de certas 

externalidades, fatores de encadeamento, de taxas de desconto e custo de capital diferenciado 

para projetos futuros, ou seja, que muitas vezes não correspondem a uma avaliação padrão 

feita no mercado. Esta natureza distinta de organização das estatais impõe benefícios e 

vantagens, ao mesmo tempo em que condiciona e restringe interesses de natureza empresarial. 

Quanto aos graus de autonomia da empresa estatal, estes se darão nos planos: político, 

gerencial e financeiro. No plano político a autonomia está associada à estratégia de ação da 

estatal, principalmente quando esta estratégia se confunde com a política para o próprio setor 

de atuação. Por outro lado, no plano gerencial, a estatal poderá apresentar autonomia na 

medida em que possa atuar com certa independência operacional, não necessariamente 

definindo as diretrizes do setor, mas sim em uma concepção mais empresarial de iniciativa. O 

contraste entre o interesse público e os objetivos empresariais por surgir a partir da base 

estrutural do agente, é fonte de conflitos recorrentes, sobretudo quando da definição evolutiva 

do papel das empresas estatais. No que tange o plano financeiro, ter considerável autonomia 

financeira para a continuidade das atividades da estatal é algo bastante aconselhável para a 

definição das diretrizes de sua atuação. A autonomia financeira permite com que a estatal 

viabilize suas atividades e projetos com maior liberdade e agilidade e fortalece seus graus de 

autonomia política e/ou gerencial, sendo, portanto, algo desejável. 

Na concepção de Alveal (1994), existiriam duas formas idealizadas de atores estatais 

produtivos, que seriam os chamados atores ativos e passivos. Os primeiros apresentariam 

elevado grau de autonomia relativa, uma identidade bem estabelecida e um projeto estratégico 

próprio, podendo exercer assim, de forma mais consistente, suas relações públicas e privadas. 
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Através deste posicionamento, suas trajetórias permitiriam alargar suas jurisdições legais e 

institucionais, suas competências técnicas e suas redes relacionais, aproximando-se da figura 

do ‘Leviatã produtivo’.1 Por outro lado, os agentes ditos passivos teriam baixa autonomia 

relativa, uma identidade frágil e uma estratégia vulnerável. Estes agentes estariam 

enfraquecidos durante as trocas dentro de suas redes relacionais, movendo-se para a 

caracterização da figura de um ‘autômato da política’, ou simplesmente um instrumento 

passivo de políticas. Na realidade, o que se observa entre atores estatais é uma posição 

intermediária, onde é possível ocorrer movimentos em direção a um dos extremos em 

determinados períodos de tempo, que se dará de acordo com os cenários de atuação 

estabelecidos e as ações desempenhadas por estes atores. 

 

Quadro 1 – Tipos de Trajetória dos Atores Estatais Produtivos 

Existência ou 
Ausência de 

Traços 
Dominantes 

Discriminação Instrumento da  
Política (Passivo) 

Leviatã 
Produtivo (Ativo) 

Identidade Própria Não Sim 

Projeto Estratégico Próprio Não Sim 

Elevada Autonomia Relativa Não Sim 

Elevada Dependência Relativa Sim Não 
Fonte: ALVEAL, 1994 

 

Outro argumento que se constrói a partir das relações de autonomia relativa destes 

agentes, advém do fato, de que uma empresa estatal é representada por uma estrutura estável 

cuja existência e trajetória pode se sobrepor a provisoriedade temporal de governos. Tão logo, 

sua identidade e seu plano estratégico colocam-se em um plano estrutural relacionado a 

atribuições de Estado, com desdobramentos sistêmicos e de mais longo prazo, em oposição a 

discricionariedades de governos relativas à sua esfera conjuntural, de arranjos pontuais e de 

curto prazo. 

                                                
1Ator produtivo incontrolável em sua autonomia, poder e expansão, ou seja, representa a confluência de diversas 
forças políticas autônomas. 
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A depender de sua posição estratégica e sua importância nacional, fortes empresas 

estatais podem ser tratadas como Campeãs Nacionais (National Champions)2 (ECCARD, 

2009). Os critérios para a caracterização de Campeãs Nacionais são de empresas, sejam elas 

públicas ou privadas, que representam os interesses domésticos em setores estratégicos, que 

podem se formar e/ou se fortalecer a partir de políticas implícitas ou expressas pelo Estado, 

que podem deter fortes economias de escala e dominar considerável parcela de seu mercado 

de atuação, além de ser capaz de competir internacionalmente com grandes empresas 

multinacionais (MAINCENT & NAVARRO 2006). 

Dentre tantas características o que se pode destacar no posicionamento de uma 

empresa estatal, é a atividade intermediadora que esta pode desempenhar na sua esfera de 

atuação, onde fica clara sua natureza pública. Através da intermediação de interesses, a estatal 

tem espaço para a construção de sua identidade perante outros agentes, a ser determinante na 

forma em que esta trabalhará sua dupla face em termos objetivos. Este tipo de argumento fica 

mais claro ainda quando tratamos de setores cuja rede de relações é extensa, cuja diversidade 

e quantidade de agentes são significativas e cuja complexidade de coordenação de objetivos 

se torna crucial. 

 

1.3 Caracterização do Setor Elétrico Brasileiro 
 

Ao considerar as premissas recém-expostas, pode-se afirmar que tais características de 

complexidade, diversidade e necessidade de coordenação estão marcadamente presentes no 

setor energético, o qual se constitui como setor indissociável ao desenvolvimento econômico 

e social de um país. As  políticas energéticas capitaneadas pelo Estado têm como função 

básica a garantia do suprimento de energia para a sociedade, construindo um projeto 

estratégico através da interação de outras políticas públicas como as políticas econômica, 

social, ambiental, de segurança nacional, tecnológica e etc. (QUEIROZ & TAVARES, 2010). 

É possível ainda notar que além dos fatores de ordem estratégica e política, fatores de 

ordem econômica podem receber benefícios com a atuação direta do Estado, ou seja, com a 

presença e atuação de empresas estatais. Tais fatores podem estar associados à disponibilidade 

de recursos financeiros e/ou das condições legais e políticas da atividade.  

                                                
2 O debate sobre este tipo de companhias fora travado na Europa, na emergência de grandes corporações 
nacionais, em especial no movimento de fusões e aquisições no setor de energia. Estas empresas representariam 
seus respectivos países em um ambiente de abertura e integração de mercados nacionais. (ECCARD, 2009) 
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Neste contexto amplo de importância sistêmica que o setor energético apresenta, será 

feita aqui uma demarcação de análise para centrar a atenção em uma das cadeias específicas 

do setor de energia, a cadeia orientada pela produção final de eletricidade.  

O setor elétrico é definido por ser uma indústria de rede com características de 

monopólio natural, o que permite a geração de externalidades dada a escala produtiva, e a 

necessidade de coordenação e/ou regulação dos demais elos de sua cadeia para o melhor 

aproveitamento da rede. O setor trabalha com um produto padronizado (a eletricidade), cujo 

fluxo é não-estocável sendo dependente, portanto, da interação coordenada entre produção e 

consumo, ou mais precisamente, entre geração e a carga. É um produto que apresenta um 

mercado relativamente cativo, com poucos substitutos e cuja essencialidade de consumo é 

certamente um dos traços mais marcantes de sua utilização. Além disto, trata-se de um setor 

de infraestrutura, cuja implementação de projetos é de longa duração com investimentos em 

ativos altamente específicos que têm fortes impactos ambientais e sociais. Paralelamente, é 

um setor intensivo em capital, com maturação e retorno de capital de longo prazo, que tem 

obrigação jurídica de manutenção do fornecimento a seus consumidores (PINTO JR et al, 

2007; D´ARAÚJO, 2009). 

A indústria elétrica brasileira teve sua origem marcadamente privada, sob a forma de 

grandes empresas estrangeiras que iniciaram suas operações em solo nacional. Ao longo de 

seu desenvolvimento, com a ampliação da complexidade de suas atividades, com a evolução 

da interligação das redes de transmissão elétricas para âmbito nacional e pela necessidade de 

coordenação dos diversos agentes que atuavam simultaneamente no sistema, o Estado acabou 

por intervir no setor e teve influência em boa parte de sua história (BICALHO, 2006a). As 

características peculiares do produto e do processo relativos à atividade, legitimaram uma 

organização industrial particular, resultando na constituição de empresas integradas 

verticalmente que operavam sob regime de monopólio, subdividindo áreas de atuação em 

território nacional. Ademais, a opção de constituir uma matriz que explorasse o grande 

potencial hidráulico do país, reafirmou a necessidade de estabelecer um sistema cooperativo 

entre as diversas usinas geradoras, sobretudo aquelas situadas em bacias hidrográficas comuns 

e motivou a ampliação e interconexão dos sistemas de transmissão para obtenção de ganhos 

em escala significativos, compensando diferenças de hidraulicidade regionais. Neste contexto 

a criação de empresas por parte do Estado (tanto em nível Federal, quanto Estadual) foi a 

forma encontrada para perfazer as condições necessárias para a operação otimizada do 

sistema, com o intuito de atender os consumidores de mercados já estabelecidos, assim como 
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buscar o atendimento em regiões ainda não contempladas pelo acesso da eletricidade, em uma 

perspectiva de garantir o fornecimento em todo o território nacional. 

Adicionalmente, destaca-se a importante participação destas empresas que sob a 

direção de políticas energéticas de expansão de oferta, permitiram o processo de 

industrialização do país. Pois através de elevados investimento em geração e transmissão, 

fizeram ser possível a alteração da pauta produtiva nacional na busca de produtos de maior 

valor agregado. As ações de desenvolvimento produtivo e inclusão social que foram 

promovidas por tais empresas, tiveram resultados bastante positivos. Dentre as empresas 

estatais que lideraram este processo, estão as grande empresas estaduais (como CEMIG, 

CEEE, CESP) e, com especial atenção neste trabalho, as subsidiárias regionais federais em 

conjunto à holding que compõe o Sistema Eletrobras. 
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CAPÍTULO II: AS MUDANÇAS NO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 
 

Como pode-se observar, o setor elétrico brasileiro é composto por um intrincado 

sistema de relações entre agentes, que evoluiu ao longo do tempo e expandiu-se de forma a 

alcançar uma escala nacional, aproveitando complementaridades regionais na operação; 

complementaridades estas presentes em seu modelo de geração predominantemente 

hidráulico. As mudanças institucionais realizadas no setor a partir da década de 1990, 

alteraram, e muito, aspectos organizacionais dos agentes e aspectos estruturais do setor, seja 

na participação das empresas, seja na função e na criação de órgãos setoriais. Após período de 

instabilidade estrutural tributável ao modelo proposto, ficou clara a necessidade de uma 

“reforma da reforma” para superar as inconsistências que se apresentavam. Assim, a partir de 

2003, foi instituído o novo modelo para o setor elétrico, com o intuito de incentivar e garantir 

a expansão da oferta com tarifas módicas.  

As duas reformas que foram feitas, são de fundamental importância na definição do 

que é o setor elétrico atual. Os modelos setoriais propostos foram fruto de importantes 

posições políticas, mesmo que estas pudessem ter origem exógena ao setor. Como já se 

destacou, a história do setor elétrico se confunde com a história de suas empresas estatais, em 

especial a das empresas Eletrobras. O novo ambiente setorial proposto por suas reformas 

modificou a organização e a atuação destes agentes. Em um primeiro momento, atribui-se 

totalmente ao mercado o desenvolvimento da dinâmica setorial e em um segundo momento, 

foi restabelecido o papel de planejamento centralizado com participação estatal. 

O objetivo deste capítulo é fazer um recorte dos aspectos mais importantes referentes 

às duas reformas setoriais, que venham a ter relação direta ao novo ambiente de atuação das 

empresas estatais. Os aspectos econômicos, políticos e legais serão cruciais no que se refere 

ao posicionamento do Sistema Eletrobras. 

 

2.1 As Reformas Liberais da década de 1990 
 

A década de 1990 foi marcada pelo combate a instabilidade macroeconômica crônica 

que se instalara no país (sobretudo no que tange o controle inflacionário) e por políticas de 

reforma de Estado lideradas pelos preceitos neoliberais que a muito emergiam como corrente 

ideológica. A busca pelo encolhimento da intervenção direta estatal que configurou a 
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concepção do Estado mínimo foi fruto do desenvolvimento deste ideário específico que 

tomou força em todo o mundo e modificou estruturas tradicionais bastante enraizadas nas 

sociedades. Este aspecto conduziu em vezes a retirada da presença estatal ou, ainda, em uma 

mudança de natureza da intervenção do Estado, de um Estado Produtor para um Estado 

Regulador. 

De acordo com D´Araújo (2009), as reformas liberais nos setores de eletricidade 

ocorreram em diversos países de forma distinta uma das outras, não havendo regras, nem um 

consenso de como deveria se dar este tipo de movimento. A questão não se centraria 

necessariamente no dilema “privado vs. estatal”, mas sim na caracterização de seu produto, ou 

seja, da condição de ser um serviço público ou não. Assim sendo, em sua visão haveria uma 

importante confusão conceitual, que se focava na associação da necessidade da posse privada 

dos ativos para o estabelecimento de um livre mercado de energia. A partir deste aspecto, se 

instaurou o discurso da necessidade da privatização das empresas estatais como um dos 

determinantes na construção de um modelo competitivo de setor elétrico. 

Neste cenário, de acordo com Castro & Fernandez (2007), o setor elétrico brasileiro 

teve sua estrutura remodelada sob a influência de uma opção liberal que tinha como intuito 

criar um mercado competitivo com maior participação privada. Em linha com o 

direcionamento dado pelas leis da recém instituída Constituição de 1988, o setor acomodou 

transformações profundas que iriam alterar a participação de seus agentes e a estrutura 

setorial. 

As grandes empresas do setor que haviam se expandido e se integrado verticalmente, 

ou seja, detinham ativos em mais de um dos segmentos da cadeia (geração, transmissão e/ou 

distribuição), a exemplo do que ocorria na Europa, tiveram de se desverticalizar, via 

separação contábil e/ou societária (unbundling) dessas atividades, permitindo assim a 

possibilidade de compartilhamento dos ativos existentes com novos entrantes na indústria, 

mais especificamente, permitindo acesso à rede. A motivação para reavaliação de estruturas 

industriais concentradas, surge a partir da análise da contestabilidade3 de seus mercados e da 

possibilidade de, através de processo de desverticalização, introduzir competição em 

segmentos que tivessem potencial para isto, almejando maior eficiência alocativa. No caso 

identificou-se que haveria espaço para uma  maior concorrência no segmento de geração e, 

                                                
3 A teoria de Mercados Contestáveis refere-se a existência de barreiras à entrada e saída de dada indústria e do 
comportamento defensivo das empresas estabelecidas na manutenção de suas posições. 
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dada a natureza monopolística dos segmentos de  transmissão e distribuição, estes deveriam 

ser regulados. 

Ademais, este processo de reformas no setor elétrico também foi fortemente marcado 

pela elaboração do Plano Nacional de Desestatização (PND)4, que promoveria a privatização 

de empresas estatais de diversos segmentos produtivos, tanto em âmbito Federal, quanto 

Estadual. No caso do setor elétrico, a idéia central era de que, com a alienação dos ativos do 

Estado seria estabelecida a coordenação dos agentes a partir do próprio mercado sob a égide 

de uma regulação setorial5, além de possibilitar a recuperação do nível de investimento com a 

entrada de novos agentes da iniciativa privada. 

A legitimação deste processo se reforçava pela observação da situação em que se 

encontravam as empresas estatais naquele momento. No início da década era visível a crise 

financeira das empresas do setor elétrico, resultado da combinação de fatores como: 

congelamentos tarifários, inadimplência cruzada, endividamento externo e etc. Porém, apesar 

deste fato, o que na verdade pode-se observar era que em muito a motivação para as 

privatizações tinha natureza essencialmente exógena ao setor, caracterizada principalmente 

pelo objetivo de ajuste fiscal do governo. Este movimento, no entanto, acabou por ser apoiado 

por grupos de dentro do setor, pois se adequava a interesses de descentralização, em especial 

dos estados que historicamente disputavam forças com a esfera federal (BICALHO, 2006b). 

“Dentro do espírito da economia de mercado, estabeleciam-se como diretrizes gerais a 

privatização, sem distinção da origem do capital, e a extinção dos monopólios, sem maior 

atenção pela existência de monopólios naturais. Não figurava explicitamente, entre as 

preocupações dos reformistas no governo, a questão da responsabilidade pelo adequado 

suprimento de energia, a longo prazo.” (LEITE, 2007, p.287) 

Durante o processo de privatizações no primeiro mandato do presidente Fernando 

Henrique Cardoso (1994-98), foram privatizadas 18 empresas do setor, dentre elas algumas 

distribuidoras como a Light, Escelsa (ambas sob controle da Eletrobras), CPFL e Eletropaulo, 

totalizando o valor de US$19,3 bilhões. Ao todo foram privatizadas no programa 23 empresas 

do setor elétrico, totalizando cerca de US$24,6 bilhões. 

                                                
4 Instituído pela Lei nº 8.031/90 
5Vale notar que a Lei 8.631/93 estabeleceu que as próprias concessionárias de energia elétrica seriam 
responsáveis pela fixação e reajuste de suas tarifas, de acordo com os custos do serviço, abandonando a prática 
de garantia de rentabilidade. 
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A Eletrobras e suas grandes subsidiárias de geração e transmissão foram incluídas no 

PND, porém por motivos de caráter político e pela falta de definições regulatórias para 

alienação dos ativos nestes segmentos, apenas a parte de geração da Eletrosul (Gerasul) foi 

privatizada.Porém, não foram poucas as formas que foram estudadas para a privatização 

destas empresas, seja privatizar usina por usina geradora, por empresas, entre outras.6 

No processo de privatizações, algumas distribuidoras foram colocadas sob a direção da 

Eletrobras até o momento que fossem vendidas. Porém, tais empresas apresentavam baixa 

atratividade em termos econômicos, pois se situavam em regiões de mercado consumidor 

bastante esparçado e de pouco nível de consumo, impondo elevados custos ao serviço para 

estes mercados. Assim sendo, após encerrado o período de privatizações, tais empresas não 

foram privatizadas e permaneceram sob a tutela da Eletrobras. 

Todavia, no que concerne estritamente o setor elétrico, a reforma apresentou quatro 

aspectos legais e institucionais que delimitaram a proposta organizacional para o setor 

(PINTO JR et al, 2007): 

(i) a Lei de Concessões7, outorgando via processo licitatório, atividades em 

propriedade do Estado, como os recursos hídricos das hidrelétricas; 

(ii) a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL8, como órgão 

regulador; 

(iii) a criação do Operador Nacional do Sistema – ONS, responsável pelo controle do 

despacho das usinas geradoras e pela operação e gestão dos sistemas de 

transmissão; 

(iv) a instituição do Mercado Atacadista de Energia – MAE9, onde se estabeleceria a 

concorrência na compra e venda da energia 

A partir destes marcos legal e institucional, estruturou-se o modelo para o setor com 

vias de ampliar o escopo da participação privada, ao mesmo tempo buscando criar um 

mercado com maior flexibilidade via estabelecimento de contratos bilaterais e criação da 

figura do consumidor livre e do produtor independente.  

                                                
6 Na Lei 9.648/98, por exemplo, estava autorizada a divisão da Eletrobras em até seis sociedades por ações, a 
Eletrosul em até duas sociedades, Furnas e CHESF em até três cada uma e Eletronorte em até seis sociedades por 
ações. 
7 Lei n° 8.987/95 
8 Lei n° 9.427/96 
9 Tanto o MAE, quanto o ONS foram instituídos pela Lei n° 9.648/98 
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Porém, há de se observar que o processo acabou por fazer com que empresas públicas 

fossem privatizadas, antes mesmo de serem bem estruturadas as bases para o modelo proposto 

e certas funções chaves para o sistema operativo foram sendo desestruturadas. 

“Promoveu-se um ‘desmonte’ de equipes e processos de planejamento nas empresas 

federais e, principalmente na Eletrobrás, que perdeu suas funções organizadoras do setor. O 

erro mais grave foi a interrupção do processo de inventários de novos empreendimentos, 

deixando ao setor privado a realização desses estudos.” (D´ARAÚJO, 2009, p.145) 

De acordo com Pinto Jr et al (2007), o ponto crítico resultante deste processo de 

reforma e das demais indefinições que se avolumavam, foi a crise de desabastecimento 

expressada pelo racionamento de energia decretado em 2001. Aliando um regime de chuvas 

desfavorável, com a falta de investimentos em nova capacidade que pudesse suprir a 

demanda, a chamada “Crise do Apagão” foi decisiva para a reavaliação do modelo. Se de um 

lado o modelo era visto como incompleto pelas empresas privadas, por outro se mantinham as 

indefinições quanto à privatização das empresas estatais, adiando o processo de novos 

investimentos no setor. 

 

2.2 O Novo Modelo para o Setor  
 

A partir de 2003, iniciou-se processo de reestruturação setorial, ou seja, da criação de 

um novo modelo de setor que pudesse estabelecer um marco regulatório mais estável e com 

capacidade de viabilizar um desenvolvimento auto-sustentado (CASTRO, 2007).  

O novo modelo proposto no primeiro governo Lula foi definido a partir da aprovação 

das Leis 10.847 e 10.848, em março de 2004, em conjunto ao Decreto 5.163, em julho 

também de 2004, regulamentando a comercialização de energia elétrica e o processo de 

outorga de concessões e de autorizações para o novo modelo. Os objetivos norteadores do 

novo modelo são a segurança do abastecimento e universalização do suprimento com 

modicidade tarifária. Com isso, manteve-se o intuito de atração da iniciativa privada ao setor, 

porém com a orientação da expansão a partir do planejamento indicativo integrado com 

modicidade tarifária. 

Para atender estes objetivos, são realizados, a partir de então, leilões reversos de 

projetos de usinas geradoras e linhas de transmissão, onde se torna possível a associação de 
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empresas públicas e privadas mediante consórcios implementarem os novos projetos, tendo 

pré-aprovação de parte do licenciamento ambiental. Os leilões de geração são subdivididos 

por tipo de projeto, de energia nova (novos projetos) ou energia velha (usinas estabelecidas), 

por fonte, ou ainda há leilões específicos para grandes projetos. Há também distinção nos 

prazos dos contratos, quantidade e/ou disponibilidade, e do horizonte de início da efetiva 

entrega de energia gerada. 

Ao mesmo tempo, fora estabelecido às distribuidoras a obrigatoriedade de apresentar 

lastro para a venda de 100% da demanda prevista para os 5 anos subsequentes de seus 

mercados via contratos (LEITE, 2007). Com tais medidas o setor consolidou um modelo 

estável de expansão de oferta para o país, garantindo o investimento de longo prazo aos 

investidores via contratos e o controle das tarifas via regulação, mantendo o equilíbrio 

econômico-financeiro das empresas e evitando a ocorrência de uma explosão tarifária, dada a 

intensidade de capital necessária para esta expansão produtiva. 

O novo modelo tem como linhas gerais a “competição pelo mercado” na geração10 e a 

regulação nos segmentos de transmissão e distribuição. São delimitados de forma mais clara 

dois ambientes separados para a contratação de energia: o Ambiente de Contratação Livre 

(ACL) e o Ambiente de Contratação Regulado (ACR). Essa definição foi importante, pois no 

modelo anterior almejava-se a criação gradual de um mercado único totalmente liberalizado. 

Dadas as especificidades do mercado brasileiro em franca expansão, o novo modelo garante a 

expansão via leilões no ACR, ao mesmo tempo em que, para melhor atender as demandas de 

grandes consumidores, dá opções de negócio para geradores no ACL. Há também, por conta 

disto, a promoção de outro segmento da cadeia, o segmento da comercialização, que atua 

apenas nas relações contratuais de compra e venda de energia no mercado liberalizado. 

O conjunto dessas medidas tem como objetivo um ambiente mais estável e um marco 

regulatório melhor adaptado as necessidades do país. Pode-se dizer, que um setor complexo 

como o setor elétrico brasileiro, jamais estará isento de lacunas ou inconsistências estruturais 

e/ou organizacionais, porém, na medida em que estas não se tornem críticas ao bom 

funcionamento do setor, há de se crer que o aprendizado de seus agentes, tanto empresas, 

quanto suas instituições pode ter um papel fundamental na solução dos problemas associados 

ao modelo. 

                                                
10 “Competição pelo mercado”, em contraposição a competição no mercado, significa que a concorrência é ex-

ante, ou seja, se dá durante os leilões de geração. Os agentes concorrem pelo empreendimento via preço, para 
então, vencido o certame, sua energia ser contratada a longo prazo conquistando assim o mercado. 
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CAPÍTULO III: CARACTERIZAÇÃO E FUNÇÕES DA ELETROBRAS 
 

A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), companhia de economia mista, 

controlada pela governo federal, foi fruto de proposta presidencial em 1954. O projeto do 

então presidente Getúlio Vargas, tinha como objetivo criar uma grande empresa estatal capaz 

de prover eletricidade para as diversas regiões do país, em especial as que ainda não 

dispunham do serviço. O projeto enfrentou forte oposição de diversos interesses, tanto 

internos ao país quanto externos, só sendo possível sua aprovação sete anos mais tarde. Em 25 

de abril de 1961, o presidente Jânio Quadros assinou a Lei 3.890-A que autorizava a 

constituição da companhia pela União, que entraria em operação oficialmente em junho de 

1962 (LEITE, 2007). 

A companhia fora criada para servir de holding para as demais empresas federais, 

algumas inclusive já haviam sido criadas, como a Centrais Hidrelétricas do São Francisco 

(Chesf) no Nordeste em 1945, e a Central Elétrica de Furnas no Sudeste em 1957. 

Ao longo de sua história as companhias integrantes do Sistema Eletrobras foram 

responsáveis por grandes transformações regionais em termos das atividades econômicas 

locais e de bem-estar às populações de suas áreas de atuação. Por este motivo, elas 

concentraram e desenvolveram especificidades regionais e culturas próprias, inerentes não só 

a seu corpo de funcionários mas também a identidades próprias originadas a partir da função 

de promotoras do desenvolvimento local. Neste sentido, apesar de se tratar de um grupo de 

escala nacional, que ao longo do tempo ampliou sua operação de forma integrada, pela 

expansão da geração e transmissão de forma complementar, sempre houve um caráter 

idiossincrático destas empresas, o que ampliou as diversas disputas políticas internas nas suas 

decisões estratégicas, sobretudo em relação a disponibilidade de recursos para novos 

investimentos. 

 

3.1 As funções históricas da Eletrobras 
 

As funções da Eletrobras desde sua criação foram atreladas aos objetivos de 

desenvolvimento do país e à evolução do setor elétrico brasileiro. Neste sentido, a empresa 

teve como função geral a coordenação de diferentes segmentos da indústria e o 

relacionamento direto com seus agentes. Estas atribuições podem ser sumarizadas pelas 

seguintes funções (LEITE, 2007): 
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(i) holding; 

(ii) financiamento da expansão; 

(iii) executora de programas setoriais; 

(iv) operação dos sistemas elétricos interligados; 

(v) planejamento do sistema elétrico nacional. 

Na função de holding, a Eletrobras tinha como papel coordenar as ações das suas 

subsidiárias regionais (Furnas, Chesf, Eletronorte, Eletrosul, Eletronuclear e da parte 

brasileira de Itaipu), onde é acionista majoritário, além da Nuclen e de participar em parte do 

capital de empresas estaduais de forma minoritária. Suas subsidiárias diretas sempre tiveram 

autonomia nas decisões regionais estratégicas e prestavam contas à holding, sobretudo em 

aspectos financeiros e de gestão. Por tratar-se de uma empresa federal e se encontrar no topo 

da hierarquia setorial, sua missão sempre foi norteada pela busca do atendimento nacional de 

eletricidade, em contraste a interesses puramente locais. Assim, ao longo de sua trajetória, 

passados diversos governos (sejam eles militares ou civis), a Eletrobras foi intermediária 

decisiva no que confere as ações em prol do interesse de cunho nacional. 

A função de financiamento para expansão relaciona-se com o fato de que os fundos 

setoriais (uma das importantes fontes de recursos do setor) eram administrados pela estatal, 

além de boa parte dos recursos das subsidiárias concentrados pela holding. A Eletrobras 

repassava os recursos como um verdadeiro banco para as demais empresas do setor e suas 

subsidiárias. Dentre as fontes setoriais de recursos administradas pela estatal, se encontram os 

extintos: Imposto Único sobre Energia Elétrica (IUEE) e Empréstimos Compulsórios. Além 

destes, também são fontes de recursos administrados pela Eletrobras, os ainda existentes 

fundos setoriais como: a Reserva Global de Reversão (RGR) e a Contribuição de 

Desenvolvimento Energético (CDE). Outros encargos setoriais também ficam sob 

responsabilidade da estatal, como a Conta de Consumo de Combustíveis (CCC).11  

A função de executora de programas setoriais, ou seja, a função de aplicação de 

políticas energéticas ficou a cargo da estatal visto a dimensão do grupo no país e seu papel 

agregador. Esta função tem como objetivo gerar avanços setoriais com os agentes em âmbito 

nacional e promover, inclusive, intercâmbio energético com países vizinhos quando possível. 

Talvez o maior exemplo de programa setorial em nível nacional seja o Programa Nacional de 

                                                
11 Vale destacar que a CCC não objetiva o financiamento da expansão, mas sim a equalização dos custos das 
fontes térmicas na matriz nacional, sendo posteriormente alterada para o atendimento dos sistemas isolados. 
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Conservação de Energia Elétrica (PROCEL). O PROCEL é uma das principais iniciativas em 

prol da eficiência e conservação energética no país. Criado em 1985, o programa desde então 

representou economia de 28,5 bilhões de kWh (sobretudo a partir da criação do selo Procel), o 

que equivaleria aproximadamente à geração das duas usinas do Rio Madeira em um ano 

(PROCEL, 2007). O papel da eficiência energética é justamente este, de proporcionar 

economias do gasto energético por parte da demanda e retirar uma maior necessidade de 

incremento de capacidade na parte da oferta. 

A criação do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), também pode ser citada 

como de fundamental importância no que se refere aos avanços tecnológicos necessários para 

a superação dos desafios da indústria de eletricidade nacional, se aproximando da função de 

programa setorial.  

A operação dos sistemas elétricos interligados era coordenada pelo Grupo 

Coordenador para Operação Interligada (GCOI) e o Comitê Coordenador da Operação 

Interligada Norte/Nordeste (CCON), ambos unidades da Eletrobras, que detinham a 

responsabilidade pela gestão do despacho da geração das usinas de força de forma a otimizar 

o uso e o custo dos insumos energéticos. Nestas unidades estavam concentrados corpos 

técnicos de grande importância e experiência na operação do complexo sistema brasileiro. 

O planejamento do sistema elétrico nacional era coordenado pelo Grupo Coordenador 

do Planejamento dos Sistemas Elétricos (GCPS), também parte integrante da estatal. O GCPS 

tinha como rotina a elaboração de estudos de inventário e planos de longo prazo para 

expansão do setor, tanto nos segmentos de geração quanto transmissão. 

 

 
3.2 As funções da Eletrobras pós-reformas setoriais 

 

Essas funções referidas foram parte integrante da constituição do grupo e de sua 

identidade quanto agente. A partir das sucessivas reformas no setor elétrico brasileiro da 

década de 1990 e após o estabelecimento do Novo Modelo para o setor iniciado em 2003, 

algumas dessas funções foram transferidas para outros agentes, comportando transformações 

que as novas concepções de estrutura do setor promoviam. 

 



Figura 1 – Funções do Sistema Eletrobras antes e depois das reformas

Fonte: Elaboração própria

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) consolidou

como o principal ator do financiamento 

financeiras e mecanismos de financiamento 

se como a principal via de obtenção de recursos ao investimento 

assim, do setor elétrico. O BNDES 

em âmbito nacional. 

De acordo com a nova estrutura proposta pelas reformas, foi necessária a criação 

Operador Nacional do Sistema (ONS), 

responsável pela operação de forma integrada

substituição aos extintos GCOI 

sistemas Sul/Sudeste/Centro-

nacional e tem o ONS como 

sob um regime operativo de minimização de custos e coordenação de despacho, explorando as 

diferenças pluviométricas dos diversos regim

conjunto à gestão das extensas linhas de transmissão que integram o SIN
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contabilização e liquidação financeira das operações, antes atribuída 
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Funções do Sistema Eletrobras antes e depois das reformas

Fonte: Elaboração própria 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) consolidou

como o principal ator do financiamento do setor. Desenvolvendo nov

e mecanismos de financiamento (exemplo: Project finance), o banco

via de obtenção de recursos ao investimento da infraestrutura brasileira 

NDES é a mais importante fonte de financiamento de longo prazo 

De acordo com a nova estrutura proposta pelas reformas, foi necessária a criação 

Operador Nacional do Sistema (ONS), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativ

de forma integrada do Sistema Interligado Nacional

GCOI e CCON da Eletrobras. Após a interligação dos dois grandes 
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sob um regime operativo de minimização de custos e coordenação de despacho, explorando as 

diferenças pluviométricas dos diversos regimes hidráulicos do país. Essa operação se dá em 

conjunto à gestão das extensas linhas de transmissão que integram o SIN. O 

pela ANEEL, visto que a transmissão é dada como monopólio natural, logo cabendo a 

presença do órgão regulador no segmento. Adicionalmente, cabe lembrar que a função de 

contabilização e liquidação financeira das operações, antes atribuída às unidades de operação 

delegada à recém criada Câmara de Comercialização de Energia 

em substituição ao MAE. 
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Na área do planejamento, criou-se a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

responsável pelo planejamento indicativo12 do setor energético, em substituição ao já citado 

GCPS da Eletrobras. Além de planejar, a EPE é responsável pela qualificação dos projetos a 

serem leiloados, pela retomada dos estudos de inventário das bacias hidrográficas (paralisados 

durante a primeira reforma) e por estudos macroeconômicos para elaboração de cenários, com 

objetivo de servir de referência para o planejamento. 

Neste contexto de perda funcional da Eletrobras, restaram as funções de holding e 

executora de programas. Assim mesmo, tais funções restantes estão sendo revisadas, para se 

renovarem com novo conteúdo ou ainda com a possibilidade de serem encerradas. 

Próxima a completar 50 anos de criação, a Eletrobras se coloca como holding do 

maior grupo empresarial do setor, e maior companhia de energia elétrica da América Latina. 

Controladora de cerca de 37% da geração e 59% das grandes linhas de transmissão do país13, 

a Eletrobras possui seis subsidiárias diretas: CGTEE, Chesf, Eletronorte, Furnas, Eletrosul, 

Eletronuclear, além da metade do capital de Itaipu Binacional. 

 

Tabela 1 – Capacidade Instalada de Geração do Sistema Eletrobras 

Hidráulica Térmica Nuclear Total 
CGTEE - 490 - 490 
Chesf 10.268 347 - 10.615 
Eletronorte 8.689 563 - 9.252 
Furnas 8.673 980 - 9.653 
Eletronuclear - - 2.007 2.007 
Itaipu Binacional 7.000 - - 7.000 
Total 34.630 2.380 2.007 39.017 

Fonte: Relatório da Administração 2009 - Eletrobras 

 

Além disto, a Eletrobras controla distribuidoras nos estados do Acre, Amazonas, 

Roraima, Rondônia, Piauí e Alagoas. Por fim, ainda estão incluídos o Centro de Pesquisas de 

Energia Elétrica (Cepel) e a Eletrobras Participações S.A. (Eletropar). 

                                                
12 Em contraste ao planejamento determinístico do GCPS da Eletrobras. Indicativo pois através de cenários dá-se 
a indicação das necessidades do sistema, alertando não só ao governo mas também aos demais agentes setoriais, 
à necessidades de investimentos na expansão. 
13 Fonte: Relatório da Administração 2009 - Eletrobras 
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Já com relação aos programas setoriais, irão surgir outros exemplos de programas 

liderados pelo grupo, são eles: Luz para Todos e Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas (Proinfa). 

O Programa Luz para Todos sem dúvida é um dos programas de referência quando da 

importância da participação ativa do Estado para ampliação do acesso à energia elétrica à 

população brasileira como um todo. A partir da coordenação junto às distribuidoras de energia 

elétrica, sejam elas públicas ou privadas, a Eletrobras possibilita a entrega de energia elétrica 

à regiões rurais e isoladas. O Programa permitiu o acesso a cerca de 13 milhões de brasileiros, 

sobretudo na região Nordeste.  

O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) tem 

como objetivo o desenvolvimento de projetos de fontes alternativas e renováveis, em um 

contexto de diversificação da matriz elétrica brasileira. A Eletrobras coordena este programa, 

assegurando a compra da energia contratada por 20 anos. O programa totaliza 144 usinas 

(eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa) e cerca de 3.300 MW de capacidade 

instalada.14 

  

                                                
14 Fonte: site Eletrobras (http://www.eletrobras.com ) 
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CAPÍTULO IV: O NOVO POSICIONAMENTO DO SISTEMA 
ELETROBRAS 

 

A partir de estudos e discussões de grupo técnicos da Eletrobras e do Ministério de 

Minas e Energia (MME) em 2006 e 2007, foi identificada a necessidade de transformar e 

fortalecer o Sistema Eletrobras. Sob frentes gerenciais, legais e institucionais, tanto por parte 

de esforços do Governo, quanto por parte da própria empresa, tendo seu objetivo centrado na 

alteração do posicionamento estratégico da estatal adotando as melhores práticas de gestão de 

negócios. (ELETROBRAS, 2011) 

O marco emblemático de mudança no posicionamento da Eletrobras se deu em 2008, 

quando se definiu que esta seria fortalecida e retomaria sua posição como grande empresa de 

energia elétrica brasileira, atuando não mais apenas em âmbito nacional, mas podendo 

também atuar no exterior. Neste sentido, a busca por maior dinamismo empresarial, parcerias 

em novos negócios e mudança das fronteiras de expansão do setor, passariam a configurar-se 

como os novos desafios para o grupo. 

Para permitir tamanha mudança seria necessário alterar não só as regras recentemente 

adotadas durante o período das reformas, mas também fazer modificações mais profundas 

como a de alterar o texto da lei de criação da Eletrobras15. Desta maneira, a partir da Lei nº 

11.651, a lei de criação foi alterada para que nesta constasse que:  

 

“Art. 15. §1º A Eletrobrás, diretamente ou por meio de suas subsidiárias ou 

controladas, poderá associar-se, com ou sem aporte de recursos, para constituição de 

consórcios empresariais ou participação em sociedades, com ou sem poder de controle, no 

Brasil ou no exterior, que se destinem direta ou indiretamente à exploração da produção ou 

transmissão de energia elétrica sob regime de concessão ou autorização.” 

De acordo com Castro e Gomes (2008), o texto alterado desta maneira abre três 

importantes espaços de atuação para a Eletrobras:  

(i) participação em consórcios de empresas para empreendimentos diversos, 

buscando isonomia de condições frente as empresas privadas; 

(ii) a possibilidade de internacionalizar-se, sobretudo no que tange a integração 

energética em países da América do Sul;  

                                                
15 Lei 3890-A de 25 de abril de 1961 
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(iii) promover investimento em atividades relacionadas à produção e transmissão de 

eletricidade, como por exemplo na participação em setores como o de gás 

natural, importante insumo para a termoeletricidade.  

 

Haveria assim, o reconhecimento de que a Eletrobras e suas subsidiárias deveriam 

reposicionar-se ampliando sua participação no setor. Este processo foi acompanhado de um 

movimento de maior centralização de poderes por parte do Estado no período do governo 

Lula. Desta maneira, foi ampliado o ativismo estatal na economia, liderando processos com 

foco na promoção de investimentos, sobretudo em infraestrutura e na redução da desigualdade 

de renda, tendo como exemplos maiores o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o 

Bolsa Família. Estes programas estariam atrelados ao reconhecimento e estabelecimento de 

uma dada convenção para administração pública. É neste sentido que Erber (2010) irá 

desenvolver a tese de que haveria neste governo uma Convenção Neodesenvolvimentista, a 

partir do impulso da indução estatal no período. 

“O Estado, nesta convenção, volta a assumir um papel de liderança no processo de 

desenvolvimento, recuperando, inclusive, o protagonismo das empresas estatais e dos bancos 

públicos, perdido durante o período liberal.” (ERBER, 2009, p.26) 

Cabe ressaltar que esta atuação estaria condicionada às regras de responsabilidade 

fiscal e controle inflacionário que foram mantidas como cerne central da gestão 

macroeconômica. Assim o autor afirma que a Convenção Neodesenvolvimentista seria 

condicionada a outra, tratada como Convenção do Institucionalismo Restrito, relacionada às 

premissas de controle fiscal e monetário, tão caras às políticas macro brasileiras na atualidade. 

O movimento de intervenção direta do Estado em nível federal pode ser observado a 

partir dos esforços de investimento realizados por suas empresas estatais durante o período do 

governo Lula (2002-2010). Com uma média de crescimento de 23,5% anuais no período, o 

volume de investimentos federais foi fortemente liderado pelo setor de energia, em especial 

pelos investimentos do Sistema Petrobras. 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Gráfico 1 – Investimentos Anuais das Empresas Estatais Federais 

 
*valores estimados pelo Ministério do Planejamento 

Fonte: Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST) 

 

Não por coincidência o atual movimento de fortalecimento da Eletrobras tem início a 

partir dessa maior centralização de poder. Processo semelhante ao que ocorrera no período de 

sua criação, onde, a partir da concentração do poder central a época, fora possível à Eletrobras 

administrar conflitos e permitir o acesso a recursos que seriam indispensáveis para suprir as 

necessidades do país (PINTO Jr. et al, 2007). Atualmente, com grande apoio do Estado, a 

Eletrobras está promovendo um processo de centralização decisória junto às suas subsidiárias 

e coordenando de forma diversa processos junto à outras empresas do setor, sobretudo, 

processos de expansão do sistema. 

Desta maneira o grupo tem pela frente importantes desafios a serem superados, dentre 

eles estão uma melhor definição de sua estrutura interna e externa, em âmbito nacional e 

internacional. Este capítulo tem como objetivo a análise destes desafios, desde o delineamento 

de uma identidade própria a estatal, até seus objetivos estratégicos frente ao setor no Brasil e 

no exterior. 

 

 

4.1  Em busca de uma Identidade 

 
Após o período conturbado das reformas e desmonte de suas funções e equipes, a 

Eletrobras passou por uma crise de identidade frente ao setor, o que figurou um dado processo 
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de desburocratização da estatal.16 Este processo abriu espaço para disputas puramente 

políticas dentro do grupo e processos de loteamento de cargos.  

Porém esse fenômeno de crise de identidade não ocorreu apenas no setor elétrico. No 

setor de petróleo, a Petrobras sofrera um processo semelhante quanto à sua identidade. 

Segundo Leite (2007), após perder o monopólio do petróleo e se distanciar do seu objetivo 

primeiro que seria a segurança do abastecimento e/ou da auto-suficiência nacional, a estatal 

havia sido formalmente direcionada a se posicionar sobretudo por sua face empresarial17. 

Logo em seguida, no governo Lula, houve o revés desse processo objetivando reiterar a 

necessidade da empresa direcionar suas ações ao interesse coletivo nacional. Recentemente, 

este movimento se intensificou dadas as determinações frente à questão da camada pré-sal e a 

opção por tornar a estatal operadora única dos campos petrolíferos ali presentes.  

Certamente, o que ocorrera no setor do petróleo é muito diferente daquilo que ocorreu 

no setor elétrico. A Petrobras detém outro tipo de status hierárquico e papel frente a seu 

horizonte relacional, que por sua vez é fortemente influenciado pela lógica e pela estrutura 

setorial distinta que tem o petróleo. 

Até iniciarem as primeiras ações que objetivavam gerar alterações no papel da estatal, 

a Eletrobras se identificava apenas por suas funções restantes, permanecendo como holding e 

coordenando os programas setoriais. Suas ações de investimento estavam condicionadas pelas 

regras do Conselho Nacional de Desestatização (CND) que restringia os investimentos das 

empresas públicas, demonstrando o esvaziamento das funções e capacidades da estatal, na 

incerteza de ser privatizada. 

A retirada legal da Eletrobras e demais subsidiárias do PND pela Lei nº 10.848 de 

2004, pôs início às ações de reconquista da identidade da estatal. Desde antes do processo de 

privatizações, a empresa também havia sido restringida na captação de recursos quando da 

crise fiscal do Estado. A Resolução 1.464 de 1988 do Conselho Monetário Nacional (CMN) 

impedia as empresas estatais de se financiarem junto aos bancos estatais, tais como BNDES e 

Banco do Brasil. Para o intuito de privatização estas restrições supracitadas se valiam por 

impedir um maior endividamento das estatais (promovidos por novos projetos por exemplo), 

estando em linha com o objetivo de tornar atrativos os ativos públicos para o posterior 

processo de privatização. 

                                                
16 Desburocratização aqui no sentido dado por Eisenstadt, ou seja, uma situação de perda de autonomia levando à 
captura do interesse público, motivando alianças potencialmente predatórias com relação aos agentes a quem 
mantém relações.(MARTINS, 2005) 
17 “A Petrobras será uma empresa de energia com forte presença internacional e líder na América Latina, 

liberdade de atuação de uma corporação internacional e foco na rentabilidade e responsabilidade social” 

(Relatório da Petrobras 2001 apud LEITE, 2007) 
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Aliava-se a isto, a necessidade do governo em atender aos requisitos impostos pelo 

Fundo Monetário Internacional (FMI), quando da instituição da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, mais especificamente do cálculo do superávit primário. Esta regra fez com que a 

Eletrobras tivesse a necessidade de gerar bons resultados de caixa para serem contabilizados 

no resultado primário do governo, implicando em uma elevada liquidez e potencial de 

alavancagem, sem com isso poder promover inversões em projetos no setor. 

As restrições aqui descritas foram pouco a pouco sendo superadas, em sintonia com os 

avanços que o país apresentava em termos de estabilidade econômica. Assim sendo, foi aberta 

a possibilidade do grupo captar recursos via BNDES, além de ser retirado do cálculo do 

superávit primário. 

 

4.1.1. O Processo de Reestruturação 

 

A partir de anúncio feito pelo presidente Lula em 2008, haveriam de ser realizadas 

ações pró-fortalecimento da estatal, com o objetivo de torná-la a “Petrobras do setor 

elétrico”e, assim, transformá-la em uma “Super Eletrobras”. A princípio, tal anúncio teve 

muito mais impacto pelo seu papel metafórico do que propriamente de sua factibilidade, pois, 

como já salientado anteriormente, devido a configuração do setor e da magnitude da estatal, 

seria algo incompatível ao setor elétrico brasileiro atual que a Eletrobras alcançasse o status 

da Petrobras frente ao setor de petróleo e gás. Porém a mensagem dada seria importante no 

sentido de demonstrar o interesse do governo em apoiar essa reformulação da estatal. 

Para tanto, em uma perspectiva de alterações em sua governança interna, maior 

flexibilidade de atuação e melhor projeção externa (nacional e internacional), a holding 

elaborou o Programa de Transformação e Fortalecimento do Sistema Eletrobras (PTSE). No 

desenvolvimento deste processo, em fevereiro de 2008, o MME definiu diretrizes principais 

para que a estatal pudesse ter as condições para cumprir o papel institucional proposto, além 

de poder explorar oportunidades presentes no mercado. Seriam estas as quatro diretrizes 

chaves para o PTSE: 

i. Aperfeiçoamento da governança corporativa, 

ii. Reorientação dos negócios de distribuição, 

iii. Reformulação institucional da holding e 

iv. Reorganização do modelo de gestão empresarial. 
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Estas diretrizes fazem referência ao que se identificou como os principais pontos 

críticos ao Sistema Eletrobras. Desde as diversas críticas recebidas a partir da forma com que 

são promovidas as ações do grupo e pela relação existente entre suas subsidiárias, até o 

questionamento do papel da holding nas atividades do grupo. Uma das críticas recorrentes 

feitas pelo mercado se refere a transparência na atividade de suas empresas, o que remete ao 

que é chamado de “caixa preta”, onde não são identificadas as informações essenciais de 

projetos e programas, importantes para a avaliação do valor da empresa. 

Em um contexto mais amplo, um dos desafios da Eletrobras nesse processo é melhor 

definir o papel da holding frente a suas subsidiárias diretas. O Sistema Eletrobras pelo seu 

tamanho e importância setorial, de forma recorrente teve sua holding como alvo de críticas 

sob seu papel como tal. Por conta da grande autonomia construída historicamente por suas 

subsidiárias, a holding foi muitas vezes questionada por seu papel limitado a questões 

burocráticas, financeiras e políticas. Ao considerar de forma estrita o conceito de holding, 

tem-se que se trata de uma sociedade que detém a totalidade ou parte do capital acionário ou 

de quotas de outras sociedades, detendo razoável grau de controle sobre a administração das 

mesmas, de forma a assegurar algum nível de concentração do poder decisório em poder da 

empresa-mãe (NUESDEO, 2008 apud CASTRO & LEITE,2008). Desta maneira, o intuito de 

sua reformulação seria avançar de uma situação de holding financeira, para uma holding de 

fato, que detivesse maior papel decisório e estratégico junto ao grupo, administrando as 

demais empresas de forma global enfrentando os eventuais desequilíbrios decorrentes das 

diferentes atividades. Pode-se identificar ilustrativamente um processo de mudança, onde 

haveria a transformação de um sistema de empresas que são simplesmente conectadas por 

uma razão social, para a formação de um grupo, ou corpo de empresas alinhadas a um mesmo 

direcionamento estratégico. 

O alinhamento necessário para a consecução destes objetivos se daria através de um 

maior poder decisório e um melhor sistema de governança corporativa. Nesse processo de 

aperfeiçoamento da governança, iniciou-se movimento de equalização dos estatutos das 

subsidiárias diretas do Sistema Eletrobras. A concretização deste processo pressupõe elevados 

recursos políticos e considerando que este está atrelado aos objetivos de transformação global 

do grupo, é possível constatar a profundidade das modificações a que se propõem essas ações. 

O conjunto de projetos de reestruturação também pressupõe a apresentação dos objetivos de 

forma bem definida e clara. Toda mudança para ser bem aceita deve indicar os resultados e 

melhorias a que se propõe demonstrando credibilidade aos agentes relacionados. 
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É também neste espírito que foi desenvolvida a nova marca do Sistema Eletrobras, 

tentando trazer a identificação dessas empresas ao contexto de grupo.18Ao mesmo tempo, fora 

retirado o acento presente no nome da estatal em consonância aos objetivos de 

internacionalização desta. 

Este processo integra a quarta diretriz que versa sobre a reorganização do modelo de 

gestão empresarial da estatal, compondo o Plano de Comunicação Integrada do Sistema 

Eletrobras. De acordo com Castelo Branco (2010), o plano busca destacar atributos de 

integração, competitividade e rentabilidade ao conglomerado, além de posicionar a marca da 

Eletrobras como a de uma grande organização, portadora de atributos de liderança, tecnologia, 

credibilidade e brasilidade. 

 

Figura 2 – Arquitetura de marca da Eletrobras antes e depois do processo de branding 

 

Fonte: Elaboração própria com logotipos do Sistema Eletrobras 

 

Como se pode observar na Figura 2, no passado não havia identificação entre as 

demais empresas, demonstrando o caráter idiossincrático de cada empresa em relação a sua 

posição regional e de seus respectivos mercados de atuação. Ao se estabelecer uma mesma 

marca a todas as empresas e adicionar o nome Eletrobras a elas, cria-se esta identificação de 

corpo empresarial, impactando a percepção do público.  

Mais do que isso, o processo de branding, ou seja, de desenvolvimento e gestão de 

marca, foi acompanhado de outro processo importante que é o de criação desse espírito de 

                                                
18 Vale notar que por questões jurídicas, deve-se referir-se ao conglomerado como Sistema Eletrobras e não 
como Grupo Eletrobras, dada a distinção de pessoas jurídicas de suas empresas. 
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corpo, motivando a criação de uma nova cultura empresarial aos públicos internos das 

empresas Eletrobras. A este processo a autora define como endobranding, trata-se de uma 

ferramenta para disseminação de uma cultura interna, através da atuação de gestores, 

verdadeiros “embaixadores” da marca, cuja função é disseminar e promover a missão e os 

valores da instituição como instrumento gerencial sistêmico. Para tanto o processo é 

complexo, pois almeja mobilizar todo o quadro funcional (cerca de 27 mil colaboradores) 

dentro de uma noção de maior pertencimento à atividade dentro das empresas Eletrobras. 

Unem-se a este processo a implementação de um Plano de Carreiras e Remuneração (PCR) e 

um Sistema de Gestão de Desempenho (SGD), unificados. 

 

“Assim, o projeto de endobranding vai gerar ações e reações em todo o ciclo de 

relacionamento interno da instituição, interferindo inclusive nas relações de poder dessas 

empresas. Desta forma, fica evidente que o seu papel é muito mais relevante do que o de 

‘vendedor de uma marca’ ou de ‘promotor da imagem’ para o seu público interno. Trata-se de 

um instrumento gerencial sistêmico, que vai interferir em toda a cadeia de valor da marca 

Eletrobras.” (CASTELO BRANCO, 2010 p.34) 

O fortalecimento da holding pressupõe portanto ações que passam por importantes 

negociações internas, tentando estabelecer maior equilíbrio entre as empresas, resguardando 

suas diferenças construídas ao longo do tempo.  

A formatação de grupo liderado por uma empresa holding permite maior projeção para 

estas empresas. Como ressaltam Castro & Leite (2008), desde as reformas dos anos 1990, a 

desverticalização das empresas fez com que, dada a natureza da atividade, fosse gerado um 

sistema de governança privilegiando a criação de conglomerados no setor, com vias de 

reduzir os custos de transação, por exemplo, na elaboração de contratos. Haveria também a 

possibilidade de ampliação do poder de mercado, em particular no mercado livre, sobretudo 

quando o grupo detém segmento de comercialização. Podemos considerar ainda que, aliado a 

este fato, a constituição de grandes grupos empresariais permite uma maior capacidade 

financeira e potencial de alavancagem, possibilitando a obtenção de recursos baratos nos 

mercados financeiros nacionais e internacionais. 
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Quadro 2 – Principais Empresas Holdings do Setor Elétrico Brasileiro 2007* 

Holding 
Controladas 

Geração Transmissão Distribuição Comercialização 
Companhia 
Brasiliana de 
Energia 

AES Tietê, AES 
Uruguaiana 

  Eletropaulo Metropolitana   

CEMIG 
CEMIG, UTE Barreiro, 

UTE Ipatinga, Cogeração 
S.A. 

Transleste S.A., 
Centrooeste Minas, ETEP, 

ENTE, ERTE, EATE 
CEMIG CEMIG Trading S.A. 

DUKE Duke Energy Brasil     Duke Comercializadora 

ENERGISA UTE-JF, Zona da Mata 
Geração 

  
CFLCL, CENF, Energipe, 

CELB, COSERN 
Cataguazes-Leopoldina 

NEONERGIA 

Rio PCH, Termope, 
afuente, UHE Baguari, 

Termoaçu, Itapebi, Goiás 
Sul 

    NC Energia 

COPEL 17 UHE, 1 UTE Copel Transmissão Copel Distribuição Copel Comercialização 

REDE 
Tangará Energia, Juruena 

Energia, Rede Lajeado 
S.A. 

  

CAIUA, CELPA, 
CEMAT, CELTINS, 

CFLO, CNEE, EEB, EDE 
VP 

REDECOM 

ENERGIAS DO 
BRASIL 

Energest, EDP Lajeado, 
Enerpeixe, Enernova 

  
Bandeirante, Escelsa, 

Enersul 
ENERTRADE 

VBC/CPFL 
Energia S.A. 

CPFL Geração   CPFL Piratininga, RGE 
CPFL Brasil 

Comercialização S.A. 

*excetuando o Sistema Eletrobras 

Fonte: LEITE; CASTRO 2008 

 

Desta maneira, a estruturação do Sistema Eletrobras estaria de acordo com uma dada 

organização do setor e, adicionalmente, o fortalecimento do corpo de empresas permite maior 

coordenação com relação a objetivos globais do grupo. 

 

Ainda com relação a reestruturação da governança, a Eletrobras também passou a 

perseguir metas gerenciais bem definidas como as requeridas pelos indicadores dos mercados 

onde suas ações são negociadas19. A estatal integra o Índice de Sustentabilidade Empresarial 

(ISE Bovespa) e almeja integrar o nível 2 de Governança Corporativa no Índice Dow Jones de 

Sustentabilidade (DJSI). O uso de indicadores gerenciais tem como objetivo mitigar os 

problemas “organizacionais” da burocracia, almejando a eficiência e a efetividade, 

maximizando resultados e minimizando recursos para obtenção de resultados úteis, fazendo 

integrar a racionalidade política e a racionalidade instrumental numa racionalidade superior 

(MARTINS, 2005). 
                                                
19 A Eletrobras tem ações transacionadas na bolsa de São Paulo, Nova Iorque e Madri. 
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O processo de reformulação da governança corporativa, aliado às ações de retirada de 

impedimentos jurídicos e financeiros, tem como orientação uma busca por uma maior 

flexibilidade e autonomia da empresa, ou seja, ampliando seus graus de liberdade, elevando 

assim sua capacidade de investimento e de busca de novos negócios, o que configuraria um 

movimento em direção à figura do ‘Leviatã produtivo’. 

Há de se destacar que apesar do grande esforço nesta direção, o contexto institucional 

politicamente estruturado do setor elétrico limita a capacidade de gerar recursos de autoridade 

e alocação por parte da Eletrobras, o que cria obstáculos para a construção de uma identidade 

política em torno de um projeto estratégico próprio e relativamente autônomo (ALVEAL, 

1994). 

Para avançar na construção de uma nova identidade o agente não deve somente se 

restringir ao espaço interno, dado que este tem o poder transformador de empresa, é a partir 

de suas ações no ambiente externo que se vale sua legitimidade. Assim sendo, as atividades 

que este se dispõe a empenhar são decisivas na definição de sua identidade. 

 

 

4.2.Posicionamento e Atuação Estratégica 
 

A partir do Novo Modelo do setor elétrico foi definida, além do retorno do 

planejamento centralizado, a volta da participação estatal no processo de expansão setorial. É 

a partir dos leilões de geração e transmissão onde é promovida a implementação da maior 

parte da capacidade produtiva nova e a partir de programas setoriais é que se faz possível o 

maior acesso e qualidade do uso da eletricidade no país. 

 

4.2.1. Parcerias e Projetos de Desenvolvimento 

 

A opção de leilões para concessões de projetos de geração e transmissão tem permitido 

o aumento da oferta de forma contínua, observadas as necessidades futuras previstas pela 

EPE. De acordo com Castro e Fernandez (2007), o modelo atual representa uma forte 

mudança em relação ao modelo anterior, a que chamam de Modelo de Privatização Pura. A 

distinção se dá a partir da reabilitação da participação das empresas estatais nos novos 

projetos, sem com isso eliminar a participação privada. Os autores o denominam de Modelo 

de Parceria Estratégica Público-Privada, tendo como objetivos: garantir o aumento da 

capacidade instalada alavancando investimentos, em especial via parcerias entre estatais e 
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agentes privados; ampliar a competição dentro dos leilões, viabilizando o objetivo de 

modicidade tarifária. 

Os leilões são programados para oferecer certa quantidade de projetos de usinas ou de 

linhas de transmissão que serão disputados por agentes que possam implementá-los. 

Empreendimentos como estes requerem elevado volume de capital, grande capacidade técnica 

e envolvem variáveis sociais, ambientais e políticas para sua concretização, ou seja, a 

complexidade e os riscos são elevados. A possibilidade de parcerias para a disputa por esses 

empreendimentos permite a mitigação de riscos, sobretudo quando da participação de agentes 

estatais. 

Por exemplo, é possível citar as usinas em construção que compõe o complexo 

hidrelétrico do Rio Madeira, em Rondônia.20 Tais usinas iniciaram o processo de avanço na 

nova fronteira de expansão do setor, a região Amazônica. De acordo com Tavares (2007), 

estes empreendimentos dependem de fatores: 

 

(i) políticos, tanto no Brasil, quanto nos países de fronteira afetados pelo 

empreendimento; 

(ii) sociais, pela necessidade de apoio da sociedade civil e populações do entorno; 

(iii) financeiros, pois requerem volume de capital elevado, longo prazo de 

maturação dos investimentos e difícil mensuração das incertezas de uma mega 

obra; 

(iv) ambientais, dado que se trata de uma obra em plena região amazônica, 

denotada como uma fronteira totalmente nova e inóspita na expansão do setor.  

 

Dentre estes fatores, os mais críticos seriam os dois últimos dada a necessidade de 

complexo processo de licenciamento, que em vezes não apresenta garantias reais quanto a 

obtenção de todas as licenças necessárias e do surgimento de movimentos sociais contrários a 

obra, que ampliam o ambiente conflituoso. Quanto aos fatores políticos e financeiros, trata-se 

de uma obra inserida no PAC, recebendo todo o apoio político que isto implica, além da pré-

aprovação de financiamento por parte do BNDES ao consórcio vencedor após o leilão. Em 

todos os casos, estes fatores são altamente correlacionados, resultando em maior ou menor 

grau de incertezas quanto à consecução do projeto. 

                                                
20 As duas usinas que compõe o complexo são UHE Santo Antônio (3.150 MW) e UHE Jirau (3.300 MW). 



41 
 

A associação das empresas em Sociedades de Propósito Específico (SPE), além de 

diluir os riscos entre as partes, permite a formação de um project finance, uma engenharia 

financeira que permite financiar grande parte do empreendimento tendo como garantia os 

próprios recebíveis do contrato de longo prazo propiciado pelo leilão. Com este mecanismo, 

reduz-se significativamente o impacto financeiro da obra nas contas das empresas, além de 

alterar a forma das garantias necessárias para a tomada do empréstimo com foco na gestão dos 

riscos. 

 Empreendimentos de grande porte em geral são licitados em leilões específicos e pelo 

que se pode inferir a partir de seus resultados é que a participação estatal nos consórcios 

viabiliza a efetivação do certame e vem apresentando um menor preço de venda para a 

energia gerada com relação aos demais projetos também licitados.  

Assim como o das usinas do Rio Madeira, o leilão da hidrelétrica de Belo Monte foi 

realizado com a participação de subsidiárias do Sistema Eletrobras nos dois consórcios 

participantes. 

 

Figura 3 – Consórcios Participantes do Leilão UHE Belo Monte 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da CCEE 

 

A figura 3 representa a participação relativa das empresas participantes nos dois 

consórcios que participaram do Leilão UHE Belo Monte. Como se pode observar, em ambos 

os consórcios houve a participação das empresas Eletrobras. Em ambos esta participação não 

ultrapassa os 50%, portanto, não sendo uma participação majoritária no empreendimento. O 

consórcio Norte Energia venceu o dito leilão com o lance vencedor de R$ 78,00 MWh (bem 
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abaixo da média dos valores licitados nos leilões anteriores), destinando 70% da energia a ser 

gerada ao ACR e 10% para autoprodução. 

A presença da Chesf Eletrobras em Belo Monte se torna indispensável considerando 

os riscos associados ao enorme empreendimento. O complexo hidrelétrico com capacidade 

instalada de 11.000 MW estará inserido dentro da floresta amazônica, ao longo do Rio Xingu 

e representa um dos maiores projetos energéticos do país objetivando a garantia do 

suprimento elétrico nacional. 

Estão sendo estudadas maneiras de inclusão das empresas Eletrobras após a disputa 

dos consórcios privados via leilões. Porém, até o presente momento, a associação das estatais 

é dada previamente nos consórcios, permitindo com que se desenvolvam as estratégias e o 

cálculo do retorno do empreendimento antes do leilão, para finalisticamente saber-se o valor 

do lance. Importante destacar, que a existência de relativa autonomia entre as subsidiárias do 

Sistema Eletrobras permite neste caso um melhor funcionamento do leilão, pois a princípio, as 

informações e estratégias de cada consórcio devem ser mantidas em sigilo entre as partes para 

permitir a competição. Outro novo fator que se coloca, é a retirada das fronteiras de atuação 

destas empresas, permitindo com que invistam em outras regiões que não as de origem.  Este 

fato contrasta com os monopólios regionais observados no passado, que o novo modelo 

modificou. 

Como se observa nas informações a seguir o Sistema Eletrobras vem desenvolvendo 

diversas parcerias em novos empreendimentos. 

 

Tabela 2 – Usinas de Geração em Implementação pelo Sistema Eletrobras 

Empreendedor Usinas em Implementação UF MW 
Eletrosul e Outros UHE Jirau RO 3.300 
Furnas e Outros UHE Santo Antônio RO 3.150 
Eletronuclear UTN Angra 3 RJ 1.350 
Furnas e Outros UHE Foz do Chapecó RS/SC 855 
Eletrosul e Copel UHE Mauá PR 370 
CGTEE UTE Candiota 3 RS 350 
Furnas UHE Simplício RJ 334 
Eletronorte, Chesf e Outros UHE Dardanelos MT 261 
Furnas e Outros UHE Serra do Facão GO 213 
Furnas e Outros UHE Baguarí MG 140 
Furnas e Outros UHE Retiro Baixo MG 82 
Eletrosul UHE Passo São João RS 77 
Furnas UHE Batalha GO 52 
Eletrosul UHE São Domingos MS 48 
Eletrosul PCH Barra do Rio Chapéu SC 15 

Fonte: Relatório da Administração 2009 – Eletrobras 
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Figura 4 – Mapa das Principais Usinas Geradoras do Sistema Eletrobras no Brasil e 

Sistema Interligado Nacional (SIN) 

 

Fonte: Elaboração própria com base no Mapa do Sistema Elétrico 2019 Eletrobras/MME 

 

Dada sua magnitude, Belo Monte, as usinas do Madeira e outras de grande porte, são 

denominadas projetos estruturantes pelo governo. O termo estruturante neste caso pode ser 

questionável na medida em que não há aliado aos projetos um programa próprio de 

desenvolvimento nas respectivas localidades. A princípio, os projetos mantém a estrutura de 

consumo concentrada nas regiões de grande densidade populacional e industrial, viabilizando 

com isso o empreendimento. Porém, isto não os retira o caráter fundamental na busca pelo 

desenvolvimento nacional, pois permitem a integração do SIN aos sistemas isolados, 

transformam as cidades próximas e tem o dever de preservar as áreas do entorno. É por isso, 

que aqui trataremos tais projetos, como projetos de desenvolvimento, assim como trata 

Hirschman (1969). 

O autor coloca que tais projetos de desenvolvimento por serem únicos e estratégicos 

têm como objetivo, além de gerar resultados diretos, permitir benefícios indiretos através de 
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processos de encadeamento e transbordamento de benefícios a outros setores econômicos, 

apresentando, portanto, elevado nível de externalidades. 

Há um porém associado a projetos de desenvolvimento, pois, dada a grande 

complexidade e potencial transformador, seria incalculável a priori suas conseqüências e seus 

resultados após sua implementação. Para este fenômeno o autor constrói o que chama de 

princípio da “Mão Oculta”. Hirschman define que o princípio da Mão Oculta representaria a 

subestimação dos desafios e das competências necessárias para empreender. Neste sentido, 

dada a incerteza quanto a estes dois elementos, é possível ao agente se lançar a um objetivo, 

caso contrário possivelmente não o faria. Assim sendo, ele indica que os projetos de 

desenvolvimento não somente tem seus desafios imprevisíveis, mas também resultados 

imprevisíveis, dada a complexidade da realidade objetiva. Desta forma além das 

características do próprio projeto, o grau de envolvimento de seus agentes determinaria o 

sucesso do empreendimento.21 

Em suma, os projetos de desenvolvimento configurados por tais usinas são sem dúvida 

projetos que transformarão não somente a região em que serão instalados, mas também a 

divisão geográfica do sistema, tendo com isso grande potencial de apresentar resultados ainda 

não conhecidos pelo setor, dada sua natureza inédita. 

 

Como destacou-se anteriormente, uma empresa estatal permite maiores garantias de 

concretização de projetos de desenvolvimento, contornando grande parte dos riscos 

associados. Ela permite a continuidade dos projetos, em especial aqueles cuja intensidade de 

capital é elevada e o requerimento de garantias técnicas e financeiras sejam decisivos. Soma-

se a isto o apoio político associado a sua presença. O princípio que norteia a atuação destas 

empresas é representado pelo interesse coletivo; neste ponto, o alinhamento político deve ser 

tal que legitime tais ações. Relativo a este fato, a estatal tem seu cálculo econômico 

diferenciado, pois tenta captar outros fatores, como o impacto de externalidades do projeto, 

resultando em taxas de desconto e custo de capital distintos daqueles considerados 

privadamente. Assim, a estatal em tese teria a possibilidade de requerer menor nível de 

retorno econômico em projetos desta natureza, elevando a taxa de retorno de seus parceiros 

privados, trazendo-lhes maior atratividade no negócio e contribuindo à modicidade tarifária. 

                                                
21 “Para que seu mecanismo [da Mão Oculta] funcione, é necessário que os operadores estejam ‘mergulhados 

até o pescoço’ à época em que surgem dificuldades insuspeitadas. Dizemos ‘até o pescoço’ no sentido de ter-se 

investido volumes consideráveis de dinheiro, tempo e energia, e de que tendo comprometido o prestígio, as 

autoridades estejam ansiosas para gerar toda a energia e que forem capazes para solucionar o problema.” 

(HIRSCHMAN,1969  p30) 
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Porém, a manutenção deste comportamento deve ser pesada de forma cuidadosa para que não 

se incorra no grave erro de ingerência financeira da empresa estatal. A busca pelo equilíbrio 

nesta negociação implícita entre os setores privados e públicos sobre a proporção das 

respectivas contribuições ao projeto é crucial, pois é necessário adotar parâmetros que não 

imponham custos desproporcionais aos privados e nem que haja desperdícios de fundos 

públicos para a obtenção dos resultados esperados. 

Ficou clara, portanto, a importância do Sistema Eletrobras no contexto da expansão da 

capacidade. Dentre as ações que configuram seu novo posicionamento frente ao setor, esta é 

sem dúvida a mais estratégica do ponto de vista estrutural, como devem ser as ações próprias 

de entidades de Estado. 

 

4.2.2. Programas e Políticas Setoriais 

 

Sobre o caráter estrutural da Eletrobras, também é possível fazer referência de seu 

papel na manutenção do equilíbrio sistêmico do setor. É atribuída a ela a função de solucionar 

certas distorções na indústria em prol de tal equilíbrio. Nesta medida, pode-se observar a 

problemática referente ao segmento de distribuição que ela administra. Findo o processo de 

privatizações estas distribuidoras permaneceram sob tutela da Eletrobras e apresentam 

prejuízos recorrentes. Para tentar contornar esse problema crônico foi criada dentro da 

Eletrobras uma diretoria especialmente voltada para a coordenação deste segmento. Ações de 

saneamento financeiro dessas empresas estão sendo implementadas gradativamente, pois 

integram uma das diretrizes chaves propostas pelo PTSE. 

Aliado a isso, o caso da reestruturação da distribuidora de Goiás, a CELG, é um 

exemplo de como a empresa atua na garantia da manutenção do serviço. A CELG depois de 

apresentar prejuízos recorrentes, está em processo de reestruturação de suas dívidas (incluindo 

dívidas com a própria Eletrobras), através de financiamentos externos e participação direta no 

processo por parte da Eletrobras. 

Por ser o “braço do governo” no setor elétrico é de se esperar alguma atuação da 

empresa em negócios que tem objetivos específicos, como o da garantia do serviço no país, 

mesmo que a atividade apresente atratividade empresarial e econômica questionável. 

Processos condicionados a fatores exógenos aos interesses e objetivos internos a estatal, que 

apresentem motivações puramente políticas e/ou conjunturais, podem configurar movimento 

em direção a referida figura do ‘autômato da política’. 
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Por outro lado, a estatal coordena programas importantes para o setor (Luz para 

Todos, PROCEL, Proinfa) e administra também fundos setoriais. Tais programas se inserem 

em ações de Estado no objetivo de prover e assegurar o bem-estar da sociedade como um todo 

e neste contexto tem a Eletrobras como intermediadora na indústria. Questiona-se a 

necessidade da permanência destes programas dentro do corpo da estatal. Este 

questionamento ocorre pois, dado o novo ambiente de maior competitividade e isonomia entre 

os agentes, não teria sentido a delegação de programas de política energética a uma empresa 

específica. Estes programas são financiados em grande parte por fundos setoriais como a CDE 

e a RGR, ambos administrados pela Eletrobras. De todo modo os programas além de serem 

subsidiados por estas fontes, também são fontes de custos para a estatal. A função de dar 

continuidade a programas de política energética se encontra em consonância ao objetivo 

primeiro do estabelecimento e criação de empresas estatais, no qual, o Estado delega em seu 

nome uma entidade empresarial cuja responsabilidade é atuar como Estado fosse. 

Ao mesmo tempo em que o governo induz atribuições de programas setoriais que 

geram custos a Eletrobras, ele também flexibiliza certas condições para que a estatal não seja 

penalizada de forma excessiva. Um exemplo de flexibilização se deu, por exemplo, a partir da 

alteração da regra de comercialização da energia nuclear das usinas de Angra. A jurisdição e a 

operação das usinas nucleares têm natureza totalmente distinta das demais usinas do setor 

elétrico. A utilização de materiais nucleares para geração energética está inserida em um 

contexto de natureza política. Portanto, a comercialização desta energia se dava de forma 

compulsória via Furnas, que então repassava ao sistema. Na medida em que os custos 

relativos à geração nuclear foram se elevando, isto começou a impactar as contas de Furnas. 

Neste sentido, realizou-se um questionamento com relação à forma com que se deveria 

comercializar esta energia. Ficou definido então, a partir da Lei nº 12.111 de 2009, que a 

partir de 2013, o pagamento desta energia seria rateada entre todas as distribuidoras do SIN. 

Como se pode observar, o Sistema Eletrobras acaba por se relacionar em quase todas 

as questões setoriais e, não por menos, reflete em sua estrutura grande parte das modificações 

de dentro do setor. Suas ações pró-ativas em termos de projetos e programas condizem com a 

sua natureza como entidade estatal. 

A postura dentro do setor brasileiro é algo que foi construído e em construção por suas 

empresas. O ambiente setorial e a estrutura da indústria é bastante conhecida por elas. O 

grande desafio a partir das ações de reestruturação do Sistema Eletrobras é tentar aproveitar 

toda a experiência adquirida no setor brasileiro, em negócios no exterior.  
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4.3.A Internacionalização 
  

O processo de internacionalização da Eletrobras é um dos temas mais paradigmáticos 

dentro do novo posicionamento proposto pelo grupo. Paradigmático tanto pelo caráter 

totalmente inédito de atuação, quanto pelo fato de que negócios em energia elétrica são 

negócios de grande monta, representando esforços consideráveis para sua realização. 

A linha mestra que fora definida para os negócios a serem constituídos externamente 

tem como foco os segmentos de maior tradição e competência técnica da estatal, que são os de 

geração, sobretudo hidráulica, e transmissão em alta tensão e a longas distâncias. A 

expectativa é que a empresa invista cerca de R$ 1 bilhão por ano até 2015 em processos no 

exterior (cerca de 10% do investimento total previsto). 

Até o presente momento, a estatal vem desenvolvendo estudos diversos em projetos 

em outros países, sobretudo na América do Sul. Desde a mudança da lei de criação da 

Eletrobras permitindo com que esta se internacionalizasse, foram negociados acordos 

internacionais, além de inaugurados escritórios no Peru, Uruguai e Panamá.22 

 

Figura 5 – Mapa dos Principais Projetos para a Internacionalização da Eletrobras 

 
Fonte: Relatório da Administração 2009 - Eletrobras 

 

Nota-se a partir da figura 5 que, além dos inúmeros projetos em estudo na América do 

Sul, haveriam possibilidades de negócios na América Central e em países do continente 

                                                
22 Fonte: Relatório Principais Realizações para Modernização das empresas Eletrobras. 2011 
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africano, que inclusive detém a mesma língua nativa brasileira, o português. O processo de 

internacionalização da estatal de certa maneira vem atrelado ao movimento de inserção 

internacional do país proposto pelo governo, neste sentido, países cujas relações diplomáticas 

já são relativamente bem estabelecidas, tenderiam a ter maior potencial em firmar acordos e 

implementar projetos com a estatal. Vale lembrar, que a proposta de construção de usinas 

hidrelétricas e linhas de transmissão de alta tensão, denotam impactos ambientais e 

econômicos significativos, pressupondo processo de negociação entre as nações participantes 

para sua viabilização. Dificuldades institucionais nos diferentes países são os maiores 

obstáculos em se estabelecer tais objetivos, afinal de contas tratam-se de projetos de longo 

prazo (QUEIROZ & TAVARES, 2010). O risco político é o principal limitante para qualquer 

ação de integração internacionais. Por exemplo, o caso recente do Paraguai em relação as 

tarifas da UHE Itaipu foi usado como plataforma política pelo presidente deste país, gerando 

tensões diplomáticas com o Brasil (CASTRO & GOMES, 2008). 

Outra possibilidade de negócio que é estudada pela Eletrobras, é o da compra de ativos 

de transmissão já existentes nos Estados Unidos. Esta estratégia estaria atrelada a uma visão 

de ampliação da rentabilidade da empresa e/ou a uma estratégia de maior presença no 

mercado americano. Desde 2008, as ações da Eletrobras são negociadas na Bolsa de Nova 

Iorque. 

 

Uma questão que se apresenta neste processo seria: o que motivaria a empresa a se 

internacionalizar? Diferentemente de uma empresa que poderia buscar acesso a insumos 

básicos ou expandir sua atuação a outros mercados, a estatal apresenta um viés 

essencialmente nacional. A eletricidade não é facilmente comercializada internacionalmente, 

apenas em regiões geograficamente circunvizinhas, o que coloca a tarefa da integração 

regional como um dos objetivos imediatos quando da consideração de internacionalizar-se.  

Um objetivo, potencialmente importante, é o de acompanhar a fronteira tecnológica do 

setor, onde através de novas experiências internacionais se tornará possível o aprendizado e o 

desenvolvimento de novas técnicas e métodos. Dentro desta linha, a Eletrobras firmou, por 

exemplo, acordo de cooperação tecnológica com a estatal chinesa State Grid, que desenvolve 

tecnologias de ultra-altas-tensões  de linhas de transmissão.  

Além de acordos tecnológicos, acordos que incluam a estatal dentro da dinâmica 

setorial mundial têm sido proporcionados. A Eletrobras se tornou membro permanente da E8, 

uma organização internacional reunindo as empresas líderes de energia elétrica no mundo. O 

E8 representa um fórum importante sobre temas do setor como as formas de geração e a 
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promoção do desenvolvimento sustentável. Incorporam a organização empresas como: 

American Electric Power (EUA); Duke Energy (EUA); EDF (França); Enel (Itália); RWE 

(Alemanha); Hydro Québec (Canadá); RusHydro (Rússia); Kepco (Japão). 

A Eletrobras também participa: junto à Agência Internacional de Energia 

(IEA/OCDE), em trabalhos relativos à usinas hidrelétricas; no Fórum de Águas das Américas; 

no Conselho Mundial de Energia; em trabalhos junto à Organização Latino-Americana de 

Energia (Olade). 

A internacionalização se torna um mecanismo de crescimento da empresa. Os motivos 

para o crescimento de uma firma podem ser diversos. De acordo com o que indica Cardoso et 

al (2006) sobre os fatores que levam ao crescimento da firma, pode-se dizer que o movimento 

vivenciado pela Eletrobras, seria um movimento de forma a ampliar seu portfólio de negócios, 

em busca de maior rentabilidade em oportunidades no exterior. Esta atuação por ter caráter 

estritamente produtivo e não defensivo, se caracterizaria por ser um processo de 

‘diversificação relacionada’, na busca por ampliar seu escopo de negócios mantendo 

coerência com suas qualidades no setor em que atua. O objetivo declarado da empresa é se 

tornar o maior sistema empresarial de energia limpa do mundo em 202023. 

 

De fato, são diversas as formas que a empresa pode atuar dada a nova condição. O que 

fica claro a princípio é que o mercado mais atraente para sua atuação é a América do Sul, com 

a expectativa de interligações com países vizinhos ao Brasil e com a possibilidade de 

aproveitamento de regimes hidrológicos complementares na região. 

A primeira ação seria a interconexão com o Uruguai através de linhas de transmissão. 

Estão em estudo os projetos para construção das UHE Inambari (2.600 MW) no Perú, UHE 

Tumarín (253 MW) na Nicarágua e os AHEs Garabi e Panambi (2.200 MW) na fronteira com 

a Argentina 

O projeto UHE Inambari está sendo negociado para ser realizado via SPE Inambari 

Geração de Energia (Igesa), consórcio formado pela construtora OAS (51%), Eletrobras 

(29,4%) e Furnas (19,6%). Com investimento estimado de US$ 4 bilhões, a previsão é que 

cerca de 80% da energia gerada pelo empreendimento seja exportado ao Brasil, em troca 

estaria previsto financiamento do BNDES. Os AHEs Garabi e Panambi, estão sendo 

                                                
23 Fonte: Plano Estratégico do Sistema Eletrobras 2010-2020 
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projetadas através de parceria entre Eletrobras e Ebisa (estatal argentina). O projeto tem como 

uma das premissas a preservação integral dos Saltos de Yucumã24. 

 

Assim como no caso brasileiro, grande parte dos países sulamericanos tiveram difíceis 

experiências de reformas setoriais e, pela carência de um maior planejamento, acabaram por 

sofrer crises de desabastecimento de energia. Como já destacado, as reformas nos setores de 

infraestrutura tiveram origem a partir de movimento internacional de inserção de novas 

dinâmicas e estruturas competitivas em setores concentrados e verticalizados. 

Muitas das reformas tiveram resultados traumáticos a esses países, deixando certo 

receio com relação as benesses do sistema de mercado. A ascensão do espírito nacionalista 

nestes países, permitiu o retorno da intervenção do Estado nos respectivos setores elétricos 

nacionais. Desta forma, a proposta de uma integração energética deve portanto atentar a esta 

condição. As propostas realizadas para a viabilização dos diversos empreendimentos 

sulamericanos passa em geral pela idéia de cooperação entre parceiros, tendo especial atenção 

às necessidades nacionais. Para tanto a atuação conjunta de empresas estatais destes países 

seria a forma de garantir que o interesse nacional seja contemplado. Assim, a Eletrobras seria 

o principal player neste processo, visto que o Brasil é um dos principais proponentes deste 

movimento de interconexão e acordos energéticos na América do Sul. 

 

O processo de internacionalização pressupõe condições adversas para atuação, por isso 

este deve ser acompanhado de uma plataforma de objetivos claros e delineados para que a 

estratégia da Eletrobras no exterior esteja em consonância às ações da empresa no Brasil. 

Exemplo de disparidade de posicionamento se dá pela estatal sueca Vatenfall, que em seu país 

adota a postura de empresa de energia limpa baseada em usinas eólicas, hidrelétricas e 

nucleares, em contraposição a sua face internacionalizada na Alemanha, grande produtora a 

partir do carvão. Este tipo de comportamento recebe muitas críticas da opinião pública, 

induzindo a empresa a despender recursos para investimentos em tecnologias de sequestro de 

carbono (carbon capture and storage - CCS), além de por em cheque os reais objetivos da 

empresa e a validade de seu discurso corporativo (GATERMANN, 2011). 

O fortalecimento e a internacionalização da Eletrobras, a princípio, a colocam com 

papel proeminente no projeto de desenvolvimento que o país busca promover tanto 

internamente quanto no cenário externo, porém ao elevar a empresa a outros patamares de 

                                                
24 Yucumã é um dos maiores saltos d’água longitudinal do mundo, sendo um das principais atrações turísticas da 
região 



51 
 

importância dentro destes objetivos, é necessário observar como ela se portará frente a essa 

nova fase. Apesar de a primeira vista seu reposicionamento apresentar características 

semelhantes a da constituição de uma Campeã Nacional (National Champion), de acordo com 

ECCARD (2009) a Eletrobras a princípio não se encaixaria completamente em sua definição, 

pois haveriam condicionantes de estrutura do setor e do real posicionamento da empresa que 

invalidariam o emprego da definição. 

 A estrutura do setor se caracteriza pelo predomínio do mercado regulado, o que retira 

o impacto do poder de mercado da empresa sobre as tarifas cobradas, restringindo lucros 

acima da média. Apesar da ampliação do escopo de ação e da busca pela inserção em 

mercados internacionais, a Eletrobras não demonstra ter como objetivo principal uma atuação 

competitiva de forma a se utilizar de seu poder de mercado para ampliar sua parcela de 

mercado ou ainda restringir a entrada de concorrentes. Ao contrário, sua atuação apresenta em 

vezes um caráter cooperativo com agentes setoriais, com o intuito de desenvolver o setor 

nacionalmente. Além disso, o que vem se delineando em termos de internacionalização é o 

mesmo tipo de comportamento quando dos novos projetos a serem empreendidos na América 

do Sul, com a formação de parcerias com as demais empresas estatais sulamericanas. Logo, 

mesmo que haja o intuito de conquistar novos mercados no exterior, o foco da atuação da 

estatal ainda é nacional, e se possível explorando oportunidades de negócio externamente, 

sem desviar de suas vocações principais. Apesar desses aspectos, ainda sim podemos observar 

que a Eletrobras desempenha papel crucial em um setor estratégico ao país, além de ser uma 

grande empresa e, mais do que nunca, atuar em um mercado global, não lhe retirando a 

posição de grande empresa transnacional. 

 

Neste contexto de Eletrobras internacionalizada, tem-se que o intuito de fortalecê-la e 

reestruturar sua governança interna vem em conjunto com a construção de uma nova 

identidade que será percebida por uma gama muito maior de agentes, dado que se trata agora 

de uma empresa globalizada. Pode-se depreender-se então que, mesmo internamente, as 

atuações das demais subsidiárias autonomamente figuram importante papel de 

desenvolvimento, sobretudo no contexto atual de competição em leilões e parcerias diversas 

em grandes projetos. Porém, quando considerado o ambiente externo, a Eletrobras como 

corpo de empresas, é que teria o papel de desempenhar e representar o país nos acordos e 

projetos internacionais, ampliando a influência e importância nacionais no exterior. Estes 

objetivos estariam de acordo com a necessidade de manutenção da segurança energética 

nacional e de retomada na importância do Sistema Eletrobras para o país.  
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CONCLUSÃO 
 

As ações de reestruturação do Sistema Eletrobras fazem parte de um novo contexto 

estratégico, seja do novo modelo adotado, seja dos objetivos do atual governo, seja também 

de fatores internos e externos à própria estatal. Constata-se que tais transformações são 

profundas e requerem atenção no que concerne seus objetivos e o impacto que tais mudanças 

possam apresentar ao setor. 

O processo de reformas alterou nitidamente o contexto de atuação da estatal, chegando 

a se cogitar a manutenção de suas atividades no setor. Esse processo traumático para as 

empresas do grupo colocou-as em um momento de indefinição quanto a seu papel no setor. 

Após a turbulência em relação aos resultados do modelo adotado, representada 

sobretudo pelo processo de racionamento no país, foi decidido reformular o modelo, com o 

retorno do planejamento e participação estatal.  

O processo de fortalecimento da Eletrobras está diretamente associado à um 

movimento inverso ao dado pelo seu enfraquecimento pós primeira reforma do modelo do 

setor elétrico. Certamente, a estatal preservava anteriormente o papel mais alto na hierarquia 

setorial, pois era responsável não só pela função de coordenação, mas também pela operação, 

planejamento e financiamento, ficando essas funções atualmente à cargo de outras entidades, 

ONS, EPE e BNDES, respectivamente. Apesar de ter perdido funções cruciais em termos 

setoriais, a Eletrobras ainda permaneceu com a responsabilidade de promover políticas 

estratégicas, visto seu caráter intermediador do setor, coordenando programas setoriais e 

sendo parceira indispensável em projetos de desenvolvimento em âmbito nacional e, agora, 

internacional (especialmente no que se refere à projetos na América do Sul). É dessa forma 

que, a partir da atuação da estatal, o Estado consegue garantir, portanto, os insumos 

energéticos indispensáveis para seu processo de desenvolvimento e da elevação do bem-estar 

de sua população. 

A Eletrobras, portanto, foi resgatada da condição de empresa a ser privatizada e 

reerguida através de ações de reestruturação do grupo. Essas ações são caracterizadas por um 

conjunto de medidas tanto por parte do governo, na busca por flexibilizar e liberar a empresa 

de requisitos burocráticos e dar maior musculatura econômica para esta promover os projetos 

propostos pelo Estado, quanto por parte da holding frente as demais subsidiárias, buscando 

equilibrar as relações de poder entre elas e elevar o seu papel decisório. Neste sentido, a busca 

por maior autonomia da empresa versou por alterações no plano político, gerencial e 
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financeiro. É a partir deste movimento que a estatal avançou e avança na constituição de uma 

identidade própria, que possa permitir que sua atuação tenha base em um plano estratégico, 

mesmo que as características complexas do setor sejam obstáculos a tal movimento. O que se 

espera com isso é que a estatal venha a atuar com objetivos estruturais, em contraste a 

provisoriedade de atuações conjunturais, confirmando sua natureza de entidade de Estado.  

Ao mesmo tempo em que esta fortalece as atribuições de sua face pública, com a nova 

possibilidade de ação internacional do grupo, com a reestruturação corporativa e o 

saneamento financeiro das subsidiárias, a Eletrobras poderá avançar em sua proposta 

empresarial de maior dinamismo e crescimento, fortalecendo com isso sua face empresarial. 

No entanto, ainda se tornam visíveis certas atividades que possam vir de encontro com 

seus interesses estruturais e empresariais, neste sentido, a estatal se vê condicionada e 

impelida a atuar em projetos que não são próprios, em geral impostos por fatores exógenos a 

ela. 

Advém deste quadro, e a partir da abordagem de Alveal (1994), que a estatal apesar de 

dar sinais de maior autonomia e afirmação de identidade, também apresenta características de 

forte dependência e subordinação, não permitindo delimitar exatamente em que posição ela 

estaria dentro do espectro formado pelas figuras do autômato político e do Leviatã produtivo. 

 

A proposta de transformação do Sistema Eletrobras tem como uma das diretrizes 

chaves o fortalecimento da holding frente as demais subsidiárias, pressupondo complexas 

negociações internas e elevados recursos políticos. Ficou visível neste processo de mudança 

um movimento objetivando a transformação de um sistema de empresas conectadas por uma 

razão social e política, para a formação de um corpo estruturado de empresas com um 

direcionamento estratégico comum. Para a consecução deste movimento são necessários 

grandes esforços, dada a profundidade destas modificações, além da apresentação do que 

haveriam de ser os resultados e melhorias almejadas findado o processo transformador. Como 

exemplo, a reestruturação da governança corporativa e o processo de gestão de marcas têm 

papel fundamental neste processo, pois potencializam a velocidade que estas transformações 

se inserem na rotina e na postura das empresas Eletrobras. 

A caracterização de uma identidade porém não está restrita a apenas a sua composição 

interna, mas também a sua proposta de atuação e posicionamento frente aos atores que se 

relacionam com a estatal. Assim, os novos projetos, programas e políticas setoriais legitimam 

esta identidade e ampliam seus recursos de poder. 
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As parcerias em projetos de desenvolvimento são cruciais no avanço do país, pois 

geram resultados diretos e indiretos, além de que com a presença estatal se torna possível a 

realização de tais projetos e a inserção da iniciativa privada nestes empreendimentos. 

Por outro lado, os programas setoriais administrados pela Eletrobras representam em 

essência programas de Estado que de uma forma ou outra devem ser incentivados dada a 

essencialidade da energia elétrica ao bem-estar da sociedade. As políticas setoriais adotadas 

pelo grupo, por sua vez, reiteram o papel sistêmico da estatal frente a necessidade de 

manutenção sustentada da indústria. 

O processo de internacionalização é de todos o mais instigante pela sua condição 

inédita. Espera-se com o andamento deste processo que sejam criadas novas oportunidades a 

estatal, além de trazer maior experiência no tratamento setorial. A delimitação dos objetivos 

deste processo foi o primeiro passo para seu início, mesmo ainda havendo muito 

questionamento de como se darão os demais projetos e acordos futuros neste âmbito. 

A reunião destes diversos processos simultâneos apresenta uma mesma direção que é o 

fortalecimento do Sistema Eletrobras como um todo. Depreende-se desta análise que a 

relativa autonomia e distinção entre as subsidiárias acabam por ter papel decisivo na 

realização do processo de expansão do setor nacionalmente, ao mesmo tempo em que tal 

distinção indifere quando do contexto de inserção internacional, dada a proeminência da 

Eletrobras como player neste cenário. Esta solução foi construída a partir das condições 

impostas pela indústria e coube às empresas Eletrobras se posicionarem para melhor atuar 

neste ambiente. Tal posicionamento estaria de acordo com a necessidade de manutenção da 

segurança energética nacional, objetivo primeiro da constituição do grupo, e de retomada na 

importância do Sistema Eletrobras para o país. 

  



55 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ABRANCHES, S. H. A Questão da Empresa Estatal: Economia, Política e Interesse 

Público. Revista Administração de Empresas. Rio de Janeiro: FGV-EAESP. out/dez, 1979. p. 

95-105. 

Disponível em: 

<http://www16.fgv.br/rae/rae/index.cfm?FuseAction=Artigo&ID=3004&Secao=ARTIGOS&

Volume=19&Numero=4&Ano=1979> 

Acesso em: 25.10.2010 

ALVEAL, C. Os Desbravadores: a Petrobras e a construção do Brasil industrial. Rio de 

Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 243p. 

BICALHO, R. A Evolução da Indústria Elétrica no Brasil. Texto didático. Curso 

COPPEAD Economia e Gestão em Energia. GEE/IE/UFRJ. Abril 2006a 

_____________.  A Complexidade das Relações no Setor Elétrico Brasileiro. In: Boletim 

Infopetro. GEE/IE/UFRJ, Ano 7, n. 6 nov/dez 2006b 

CARDOSO, L. et al. Compreendendo o Crescimento das Firmas: Ferramentas de Análise 

baseadas em Chandler e Penrose. Revista O&S. v.13 n 37. Abril/Junho 2006 

CASTELO BRANCO, C. Endobranding Eletrobras.Trabalho de Conclusão de Curso 

(MBA em Gestão Empresarial) – Programa FGV Management, Fundação Getúlio Vargas. Rio 

de Janeiro, 2010. 

CASTRO, N.; FERNANDEZ, P. A reestruturação do setor elétrico brasileiro: passado 

recente, presente e tendências futuras. In: Seminário Nacional de Produção e Transmissão de 

Energia Elétrica , Rio de Janeiro: Furnas, 14-17 out 2007. 

CASTRO, N.; GOMES, V. Análise dos aspectos econômicos e constitucionais da 

legislação relacionada à atuação do Grupo Eletrobrás. Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 

1833, 8 jul. 2008. 

CASTRO, N.; LEITE, A. Estrutura de Governança e a Formação de Holdings no Setor 

Elétrico Brasileiro. Estratégia & Negócios, Florianópolis, v. 1, n. 2, p. xx, jul./dez. 2008. 



56 
 

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS. Programa de ações 

estratégicas do Sistema Eletrobrás (PAE 2009-2012). Rio de Janeiro, 2009. 22p. 

_____________. Relatório da Administração 2009. Rio de Janeiro, 2010. 59p. 

_____________. Plano Estratégico do Sistema Eletrobras 2010-2020. Rio de Janeiro, 

2010. 

_____________. Principais Realizações para Modernização das empresas Eletrobras. 

Rio de Janeiro, Fev-2011. 

CLÈVE, C.Atividade Legislativa do Poder Executivo no Estado Contemporâneo e na 

Constituição de 1988. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993.p.30-36. 

CORAZZA, G. Estado e Economia no Brasil: Uma Revisão da Bibliografia Recente. 
Ensaios FEE. v.1, n. 2, 1981. 
Disponível em: <http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/viewArticle/75> 
Acesso em: 25.10.2010 

D´ARAÚJO, R. Setor elétrico brasileiro: uma aventura mercantil. Brasília: Confea, 2009. 

280p. 

ECCARD, F. A evolução do papel das empresas estatais para o desenvolvimento 

econômico: o caso da Eletrobrás. Dissertação (Mestrado em Ciências Econômicas) – Instituto 

de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2009. 

ERBER, F. As convenções de desenvolvimento no governo Lula: um ensaio de economia 

política. In: Seminário de Pesquisa IE-UFRJ. nov. 2009. 

EVANS, P.Autonomia e Parceria: Estados e transformação industrial. Coleção Economia e 

Sociedade. Tradução Christina Bastos Tigre; Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2004. 399p. 

FERRAZ, J. et al. Política Industrial. In: KUPFER, D. et al. Economia industrial: 

fundamentos teóricos e práticos no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002. 

GATERMANN, R.. Vattenfall – multinational on a leash. European Energy Review. 23 

may 2011.  

Disponível em: <  http://www.europeanenergyreview.eu/site/pagina.php?id=2985 > 

Acesso em: 25.05.2011 



57 
 

HARVEY, D. O neoliberalismo: história e implicações. Tradução: Adail Sobral e Maria 

Stela Gonçalves. São Paulo: Edições Loyola, 2008. 256p. 

HIRSCHMAN, A. Projetos de Desenvolvimento.  Tradução: Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: 

Zahar Editores, 1969. 194p. 

LEITE, A. A Energia do Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 2007. 658p. 

MAINCENT, E.; NAVARRO, L. A policy for industrial champions: from picking winners 

to fostering excellence and the growth of firms. Industrial Policy and Economics Reforms 

Paper n.2, DG Enterprise and Industry: European Commission, 2006. 

MARTINS, H. Em busca de uma teoria da burocracia pública não-estatal: Política e 

Administração no Terceiro Setor. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado. Salvador: 

IDPB. nº 2. Junho/Julho/Agosto, 2005. 

PINTO JR, H.et al. Economia da energia: Fundamentos econômicos, evolução histórica e 

organização industrial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 343p. 

PROCEL. Resultados do PROCEL 2007. Procel Avaliação: Eletrobrás/Procel. 2007  

QUEIROZ, R.; TAVARES, F. A complexidade da Política Energética Nacional: os 

desafios de se tornar um player internacional. In: Blog Infopetro. GEE/IE/UFRJ. 2010 

TAVARES, F. A posição estratégica do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira para o 

Setor Elétrico Brasileiro. II Seminário Internacional: Reestruturação e Regulação do Setor 

de Energia Elétrica e Gás Natural. Rio de Janeiro, 2007 

Disponível em:  < 

http://www.nuca.ie.ufrj.br/gesel/eventos/seminariointernacional/2007/artigos/pdf/felipebotelh

otavares_aposicaoestrategicadoriomadeira.pdf > 

Acesso em: 9.05.2011 

VILLELA, A. Empresas do Governo como Instrumento de Política Econômica. Coleção 

Relatórios de Pesquisa n. 47. Rio de Janeiro: IPEA, 1984. 

Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/pub/livros/anibal/Parte%202/10_Empresas%20do%20Gov.pdf> 

Acesso em: 1.11.2010 


