
Volume de recursos das estatais fica aquém das expectativas 
 
O Ministério de Minas e Energia deverá trabalhar para aumentar a participação das estatais 
federais nos investimentos do setor. Mas o volume de recursos destinado neste ano para essas 
companhias ficará aquém das necessidades. Embora o governo tenha promovido um aumento de 
31% no orçamento do Grupo Eletrobrás, os R$ 3,8 bilhões previstos representam apenas 38% do 
montante exigido para a expansão do setor, estimado em R$ 10 bilhões. O restante terá de vir da 
iniciativa privada, que hoje está à espera dos novos rumos do setor. O secretário de Minas e 
Energia, Maurício Tolmasquim, garante que o governo vai incentivar os empreendedores a injetar 
dinheiro no setor.  
 
Ele reconhece que alterar o montante destinado às estatais federais neste ano é uma tarefa muito 
difícil. Mas diz que o ministério vai estudar alternativas viáveis. "Essa não é uma decisão apenas 
de Minas e Energia, pois temos de atender às determinações da área econômica", explica ele.  
 
Desde o início da campanha eleitoral, um dos principais objetivos do PT era elevar a participação 
das estatais federais nos investimentos do setor. Mas o atual quadro mostra que esse é um plano 
de médio e longo prazos, que não será alcançado tão rapidamente.  
 
A idéia do presidente da Eletrobrás, Luiz Pinguelli Rosa, de fazer captações no mercado, também 
depende de acordo com a equipe econômica. Qualquer captação feita no mercado pelas estatais é 
contabilizada como despesa do setor público e, conseqüentemente, diminui o superávit primário, 
que segue metas estipuladas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Por outro lado, se o 
governo resolver destinar mais recursos para o setor elétrico no orçamento, terá de tirar de 
algumas áreas, como cultura, educação etc., afirma o diretor da BearingPoint, Paulo Feldmman, 
especialista na área pública.  
 
Ele explica, porém, que a situação hoje exige algumas ponderações. No governo Fernando 
Henrique Cardoso, a intenção era privatizar as estatais, portanto, não interessava investir, diz 
Feldmman. Mas a situação mudou.  
 
"Essas companhias aos poucos estão sendo retiradas do Programa Nacional de Desestatização 
(PND) e exigem investimentos".  
 
Nos últimos cinco anos, o Grupo Eletrobrás investiu R$ 13 bilhões no setor elétrico - uma média 
de R$ 2,6 bilhões ao ano. Os recursos foram aplicados em subestações e linhas de transmissão 
para melhorar a capacidade de transporte da energia, além da ampliação da Usina de Tucuruí, 
pela Eletronorte. Mesmo assim, foi pouco investimento, considerando a defasagem de obras do 
País. Até 1995, por exemplo, cerca de 23 usinas, segundo dados do Ministério de Minas e Energia, 
estavam paralisadas. Esses recursos foram usados para concluir obras em atraso, afirmam 
analistas.  
 
Neste ano, parte do volume previsto no orçamento também será para concluir empreendimentos 
já iniciados, além da parte de manutenção. O analista do Unibanco Sérgio Tamashiro lembra que 
hoje o grande investimento do Grupo Eletrobrás é a ampliação de Tucuruí, pela Eletronorte, e a 
construção das linhas de transmissão para trazer energia para o Sul e Sudeste. Com a expansão, 
a usina passará a acrescentar 4.125 megawatt (MW) ao sistema interligado nacional, permitindo 
atender a cerca de 40 milhões de habitantes.  
 
No caso da Chesf (Companhia Hidroelétrica do São Francisco), os investimentos para este ano 
estão previstos em R$ 700 milhões, sendo R$ 325 milhões para transmissão e R$ 245 milhões 
para geração. Os principais empreendimentos, segundo a empresa, são a conclusão do terceiro 
circuito da Interligação Norte/Nordeste e Presidente Dutra/Teresina, entrada em operação da 
Usina Termoelétrica de Camaçari, com 350 MW, e instalação de mil quilômetros de linhas de 
transmissão.  



 
Os cofres de Furnas Centrais Elétricas foram os mais beneficiados no orçamento deste ano. A 
empresa terá R$ 1,22 bilhão, que serão investidos prioritariamente em transmissão. No ano 
passado, até setembro, a empresa havia investido R$ 853,3 milhões na expansão e modernização 
do sistema elétrico, com recursos próprios. O montante foi aplicado na construção do sistema de 
transmissão Batéia/Ibiuna (PR/SP), que entrará em operação neste ano, e na modernização da 
termoelétrica de Santa Cruz, além da otimização do sistema de geração.  
 
Aliás, Furnas sempre foi a menina dos olhos do Grupo Eletrobrás. Responsável por 13,7% do total 
gerado no País, a empresa tem um fluxo de caixa invejável e endividamento baixo. Por isso, 
deverá ter papel estratégico neste novo governo, como já afirmou a ministra de Minas e Energia, 
Dilma Rousseff. Como sua dívida corresponde a apenas 16% do patrimônio líquido (R$ 10,8 
bilhões), a expectativa é usar essa capacidade para fazer captações no mercado financeiro - mas 
isso se a equipe econômica permitir.  
 
Segundo o analista do BBA Marcos Severine, Furnas é a empresa mais rentável do grupo. "Poderia 
captar cerca de R$ 4 bilhões no mercado e mesmo assim ficaria com nível de endividamento no 
patamar de Cemig e Copel." Chesf e Eletronorte também têm expressivos fluxos de caixa, mas 
seus níveis de endividamentos são altos, "o que diminui a capacidade de captações no mercado", 
avalia o analista do Banco Pactual Pedro Batista. (R.P.) 
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