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com satisfação que apresentamos mais um Boletim do Setor Elétrico, uma produção da 

equipe técnica do DIEESE que assessora as entidades sindicais vinculadas aos 

trabalhadores do setor. O objetivo desta produção é analisar regularmente os principais 

acontecimentos que têm impacto sobre o setor, as empresas e os trabalhadores. A finalidade 

principal desta publicação é ser um instrumento que auxilie a ação política e sindical dos dirigentes 

das entidades que representam os trabalhadores do setor elétrico brasileiro. 

À equipe técnica responsável pelo Boletim interessa que os leitores desta produção possam 

se manifestar enviando suas avaliações, críticas e sugestões. Para tanto disponibilizamos o endereço 

eletrônico boletimsetoreletrico@dieese.org.br. 

 

Resumo desta edição: 

A decisão do governo federal em renovar as concessões de energia elétrica que estariam vencendo até 

2017, transformada na Lei 12.783/2013, teve muitos reflexos no setor. As consequências não ficaram 

restritas apenas às empresas, que tiveram que tomar a decisão entre renovar a atual concessão ou concluir 

o período da concessão definido no contrato original, mas alcançaram todas as empresas do setor, que 

passaram a conhecer as condições em que esse processo ocorrerá nos vencimentos futuros, ainda que 

estes estejam distantes. 

O objetivo dessa edição é tratar dos possíveis efeitos dessa renovação sobre os trabalhadores do setor 

elétrico, que atuam nas concessões no segmento de distribuição, que é justamente onde se concentra a 

maior parte da força de trabalho do setor. 

 

É 

mailto:boletimsetoreletrico@dieese.org.br
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BOLETIM DO SETOR ELÉTRICO 
 

A Renovação das Concessões no Setor Elétrico  

Em 11 de setembro de 2012, o governo federal - através da Medida Provisória 579, 

posteriormente transformada na Lei 12.783/2013 - apresentou as condições para a renovação das 

concessões do setor elétrico. Considerando que o arcabouço legal até então existente
1
 determinava 

que após o vencimento das concessões, a União deveria realizar uma licitação para definir os novos 

controladores dos empreendimentos, o movimento sindical viu como positiva a iniciativa da 

renovação dessas concessões.  

Entretanto, as condições estabelecidas pela nova regulamentação para que a concessões 

fossem renovadas trouxeram várias preocupações quanto aos efeitos que incidiriam sobre as 

empresas. Publicação do DIEESE datada de 2012 apresentava uma avaliação dos possíveis impactos 

das condições para renovação das concessões sobre os trabalhadores das empresas atingidas pela 

medida. No caso das empresas estatais, detentoras de 77% da transmissão e 98% da geração que 

estariam aptas a serem renovadas, o valor das indenizações propostas inicialmente para antecipar a 

renovação e a perspectiva de redução na receita prevista para o novo período de concessão 

produziriam problemas financeiros importantes
2
. 

A indefinição quanto à tarifa de partida para o novo período de concessão foi também um 

importante fator de incerteza para a aceitação da renovação, afinal o concessionário não sabia se a 

nova tarifa seria suficiente para a cobertura dos seus custos. De fato, as novas tarifas definidas para 

cada empreendimento foram consideradas baixas, levando algumas empresas
3
 a preferirem não 

aceitar a renovação para os seus ativos de geração. Por outro lado, todas as empresas concordaram 

com a renovação da concessão dos ativos de transmissão, em grande parte pelo fato de ter havido 

uma reavaliação do valor da indenização nesse segmento. 

                                         
1
 O parágrafo primeiro do Artigo 42 da Lei 8.985 de 13/02/1995, conhecida como a Lei das Concessões. 

2
 Nesse aspecto deve ser considerado que posteriormente houve nova regulamentação sobre essa indenização, 

especialmente no que se refere a indenização de ativos de transmissão constituídos antes do ano 2000 que de início não 

teriam direito a nenhuma indenização. 
3
 Copel, Cemig, CESP e Celesc preferiram manter as concessões de suas usinas até o prazo final do contrato de 

concessão, sendo que representavam 30% da potência a ser renovada. 
 



Boletim do Setor Elétrico – Dezembro 

2013 

 

 

 
3 

Considerando o novo patamar tarifário para os ativos renovados e sua posterior regulação 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o mesmo estudo (DIEESE, 2012) avaliou os 

efeitos sobre os trabalhadores do segmento de transmissão e geração que passariam a conviver com o 

modelo tarifário regulado pela agência reguladora e já conhecido pelo segmento de distribuição nos 

últimos 10 anos. Nessa nova situação, as empresas passariam a ser estimuladas pelo regulador a 

reduzir os custos operacionais sob o pretexto da busca de eficiência. Esse conceito é entendido pela 

Aneel como a prática de custos operacionais abaixo dos custos regulatórios, independente da forma 

como ocorre essa redução. A consequência que se tem observado no segmento de distribuição é a 

precarização das condições de trabalho, com parcos efeitos sobre as tarifas, tendo em vista que o 

peso das despesas com pessoal no custo final ao consumidor é muito pequeno.  

Como previsto, a renovação gerou impactos, tanto nas empresas que renovaram as 

concessões, quanto naquelas que não o fizeram. Para as empresas que renovaram (grande parte do 

grupo Eletrobrás) o impacto foi, de um lado, o recebimento da indenização dos ativos num valor 

inferior do que aquele registrado nos balanços contábeis, e de outro, na significativa redução das 

receitas de transmissão e geração.  Para as empresas que não aceitaram a renovação, a medida alterou 

estratégias de atuação, uma vez que o horizonte de operação das concessões reduziu-se ao prazo de 

vencimento delas, entre 2015 e 2017. Em ambos os casos, as estratégias levaram a uma significativa 

redução de custos, tendo como foco as despesas com pessoal, inclusive com a implementação de 

Planos de Demissão Voluntária (PDV).  

O Gráfico 1 mostra o número de adesões aos planos adotados por algumas dessas empresas. 

Conforme se pode observar nos dados a seguir, o total de empregados que saíram (ou sairão) dessas 

empresas alcança sete mil, sem nenhuma perspectiva de reposição significativa, ou seja, representa a 

efetiva eliminação de postos de trabalho no quadro próprio dessas empresas. Essa situação, sem 

dúvida, deverá produzir profundas alterações tanto na organização quanto no processo de trabalho 

para os trabalhadores que continuaram em seus postos. 
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GRÁFICO 1 
Número de adesões aos PDVs 

 
Fonte: Canal Energia (06/09/2013) 

Elaboração: DIEESE – Rede Eletricitários 

 

A Renovação das Concessões nas empresas distribuidoras  

Apesar de a Lei 12.783/2013 estabelecer as regras gerais de renovação das concessões no 

setor elétrico, as condições em que acontecerá a renovação do segmento de distribuição, ainda não 

foram definidas. A expectativa de que essas condições seriam definidas em conjunto com os demais 

segmentos ou logo em seguida deixaram de existir. A sinalização é a de que o governo federal está 

avaliando, sem pressa, as exigências mais adequadas aos atuais controladores para que a renovação 

seja aceita.   

No caso da renovação dos segmentos de transmissão e geração, o objetivo do governo foi o 

de garantir, no curto prazo, uma redução significativa na tarifa de energia. Na distribuição, 

considerando que a tarifa já sofre os efeitos da regulação, o objetivo mencionado tem sido o da 

exigência de padrões de qualidade e de solvência financeira e administrativa das empresas, 

adicionais ao que hoje já estão estabelecidos na regulação. 

Considerando que as concessões não renovadas, tanto na geração quanto na transmissão e 

distribuição, passarão por um processo de licitação exclusiva dos ativos – no qual o novo controlador 

passa a não ter nenhum compromisso com os recursos humanos remanescentes - o temor sobre as 

consequências desse processo são grandes
4
. Nesse aspecto, cabe considerar que a indefinição sobre o 

                                         
4
 O parágrafo terceiro do artigo primeiro da Portaria 333 de 27/09/2013 do Ministério das Minas e Energia que trata da 

licitação da UHE Três Irmãos estabeleceu apenas como compromisso preferencial que o novo controlador assegure a 

operação do empreendimento com os atuais trabalhadores além de “envidar esforços para a manutenção dos empregos 

vinculados à Usina, nos termos previstos no Edital do Leilão.” (NR) 
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segmento de distribuição é preocupante, exatamente por concentrar a maior parte dos trabalhadores 

do setor. 

Possíveis impactos sobre a força de trabalho 

A terceirização, limitada pela Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho às atividades 

meio para as empresas brasileiras em geral, é largamente utilizada nas atividades fim das empresas 

do setor elétrico. Apesar de muito contestada, as empresas se amparam no parágrafo primeiro do 

artigo 25 da Lei nº 8.985/1995 (Lei das Concessões) que menciona a possibilidade de contratar com 

terceiros, atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Muito presente 

na distribuição de energia elétrica, a terceirização da atividade fim é uma exceção temerária e 

inexplicável, sob a ótica da segurança do trabalho, por se tratar de um setor que envolve elevados 

riscos de acidentes e mortes. 

Segundo os dados do Relatório de Estatísticas de Acidentes no Setor Elétrico Brasileiro 2011, 

da Fundação Coge
5
, entre 2002 e 2011, 139 empregados do quadro próprio das empresas do setor 

elétrico brasileiro, perderam suas vidas em acidentes fatais típicos, enquanto que no quadro das 

contratadas, foram 609 mortes. No mesmo período, ocorreram 8.940 acidentes típicos com 

afastamento, entre os quais se inclui um elevado número de mutilações. Para se ter ideia da 

especificidade do setor quanto aos requisitos de segurança do trabalho, enquanto a taxa de acidentes 

fatais típicos de todos os trabalhadores brasileiros foi calculada em 5,8 por 100.000 trabalhadores em 

2011, entre os trabalhadores do quadro próprio das empresas do setor elétrico essa taxa chegou a 

16,7 por 100.000. Nas empresas terceirizadas, a taxa foi ainda muito maior, de 44,3 mortes em cada 

100.000 trabalhadores, de acordo com o referido Relatório.  

Diante deste contexto, dois aspectos preocupam diretamente os trabalhadores e suas entidades 

sindicais: (i) as estratégias das empresas voltadas para maximizar lucros e reduzir custos, sendo a 

terceirização das atividades fim a principal delas, e (ii) a ênfase da agência reguladora no equilíbrio 

econômico e financeiro e no aumento da produtividade, sem considerar ou sem se pronunciar sobre a 

precarização do trabalho no setor. Em outras palavras, na visão dos trabalhadores do setor, os 

procedimentos regulatórios devem urgentemente incorporar indicadores de segurança, com o 

objetivo de proteger a vida de empregados próprios e terceirizados. 

                                         
5
 A Fundação Coge, constituída em 1998, é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Tem como 

missão atuar junto as empresas do setor energético, provendo conhecimento e soluções de gestão empresarial. Tem entre 

os seus associados 67 empresas públicas e privadas do setor de energia elétrica (funcoge.org.br). 
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É exatamente nesse cenário que 41 distribuidoras têm suas concessões vencendo podendo ou 

não ser renovadas. A força de trabalho diretamente envolvida nessas empresas chega a 72 mil 

trabalhadores, 35 mil do quadro próprio e 37 mil de empresas terceirizadas.  O Quadro 1 mostra que 

essas empresas, de tamanhos e controle de capital (estatal ou privado) diferenciados, estão 

localizadas em diferentes regiões do país, sendo seis na região Norte, três na região Nordeste, três no 

Centro-Oeste, 14 no Sudeste e 15 na região Sul do país.  

Quadro 1- 
Mapa das distribuidoras com concessões em vencimento 

Brasil - Grande regiões 

 
Fonte: Aneel 

Elaboração: Sindieletro-MG 

 

A Tabela 1 apresenta uma estimativa da distribuição dos trabalhadores dessas empresas 

considerando os quadros próprios e terceirizados. Como se pode observar, a maior parte da força de 

trabalho envolvida, 52.391, é de empregados de estatais estaduais. Outros 13.307 compõem a força 

de trabalho das federais, e 5.627, das empresas privadas. Independente do controle do capital, em 
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muitas empresas o quantitativo de trabalhadores terceirizados supera o quadro próprio. Essa situação 

é reveladora por mostrar que a tendência à precarização da forma de contratação no setor é 

generalizada. 

TABELA 1  
Força de trabalho nas distribuidoras com concessão vencendo 

Brasil 

Origem do Capital Quadro próprio Terceirizados Força de trabalho 

Estatais Federais  6.473  6.834   13.307  

Estatais Estaduais 24.170   28.221   52.391  

Estatais Municipais  408  57  465  

Empresas Privadas 3.957   1.670   45.627  

TOTAL  35.008  36.782   71.790  

Fonte: Funcoge (2011). Elaboração: DIEESE – Rede Eletricitários 

Considerações finais 

O setor de distribuição de energia elétrica diferencia-se dos segmentos de geração e 

transmissão por ser mais intensivo em força de trabalho. Segundo dados da Relação Anual de 

Informações do Ministério do Trabalho (Rais) em 2012, 60% dos empregados das empresas do setor 

elétrico estão na atividade de distribuição (71.121 trabalhadores no quadro próprio). 

A força de trabalho empregada no setor elétrico, entretanto, é subestimada pela Rais, uma vez 

que um grande contingente de empregados é de empresas terceirizadas que não recebem o código da 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do setor elétrico, e são, 

equivocadamente, classificados como trabalhadores do setor de serviços ou da construção civil. 

A indefinição quanto à renovação das concessões no segmento de distribuição deixam em 

dúvida o futuro de importante contingente de trabalhadores do setor. A exigência de condições mais 

rigorosas que as atuais regras regulatórias pelo poder concedente pode ampliar ainda mais a 

tendência à precarização das condições de trabalho e, em alguns casos, inviabilizar a própria 

renovação. 

Nesse caso, haveria exigência de uma licitação para definir um novo concessionário, e o 

escolhido não será responsável pela força de trabalho do concessionário anterior, já que a licitação 
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seria exclusiva dos ativos. Assim, a insegurança pairaria sobre todos os trabalhadores que atuam na 

atual concessão. Em resumo, uma decisão importante, que envolve o futuro de tantos trabalhadores, 

não pode prescindir de uma avaliação mais ampla sobre todas as consequências quanto à renovação 

ou não das concessões. 

 

ANEXO 

Quadro 2a 
Composição da força de trabalho nas distribuidoras de energia elétrica com concessão 

vencendo 

Estatais Federais UF 
Quadro 

próprio 
Terceirizados 

Força de 

trabalho 

Data de 

Vencimento 

Amazonas Dist. AM 2.134 3.527 5.661 07/07/2015 

Cepisa  (Piauí) PI 1.431 1.210 2.641 07/07/2015 

Ceron RO 715 1.303 2.018 07/07/2015 

Ceal AL 1.341 - 1.341 07/07/2015 

Eletroacre AC 283 629 912 07/07/2015 

Boa Vista Energia S/A RR 569 165 734 07/07/2015 

TOTAL 6.473 6.834 13.307307 

 
Estatais Estaduais 

 

Quadro 

próprio 
Terceirizados 

Força de 

trabalho 

Data de 

Vencimento 

CEMIG Distribuição S/A MG 6.702 15.100 21.802 18/02/2016 

COPEL Distribuição S/A PR 7.386 4.632 12.018 07/07/2015 

CELG Distribuição S/A GO 2.212 3.702 5.914 07/07/2015 

CELESC SC 3.685 1.688 5.373 07/07/2015 

CEEE-D (RS) UF 3.158 1.572 4.730 07/07/2015 

CEB Distribuição S.A. DF 1.027 1.527 2.554 07/07/2015 

CEA (Amapá) AP N/D N/D N/D 07/07/2015 

Cia Energética de Roraima RR N/D N/D N/D 07/07/2015 

TOTAL 24.170 28.221 52.391 

 
Estatais Municipais UF 

Quadro 

próprio 
Terceirizados 

Força de 

trabalho 

Data de 

Vencimento 

DME Distribuição S.A. – DMED 

– Poços de Caldas 
MG 249 57 306 07/07/2015 

Centrais Elétricas de  

Carazinho (1) 
RS 159 N/D 159 07/07/2015 

Dep. Mun. de Energia de Ijuí RS N/D N/D N/D 08/05/2016 

TOTAL 408 57 465 

 Fonte: Funcoge (2011)  
Elaboração: DIEESE – Rede Eletricitários 
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Quadro 2b 
Composição da força de trabalho nas distribuidoras de energia elétrica com concessão 

vencendo 

Empresas privadas UF 
Quadro 

próprio 
Terceirizados 

Força de 

trabalho 

Data de 

Vencimento 

ENERGISA Minas Gerais MG 529 301 830 07/07/2015 

Cia Luz e Força Santa Cruz SP 261 409 670 07/07/2015 

SULGIPE SE 563 75 638 07/07/2015 

Caiuá - Serviços de Eletricidade SP 389 112 501 07/07/2015 

Empresa de Eletr. Vale 

Paranapanema (1) 
SP 309 59 368 07/07/2015 

Empresa Elétrica Bragantina (1) SP 260 79 339 07/07/2015 

Luz e Força Santa Maria S/A (1) ES 330 N/D 330 07/07/2015 

Cia Nacional de Energia Elétrica  SP 169 61 230 23/04/2014* 

Cia Sul Paulista de Energia Elétrica   SP 86 127 213 07/07/2015 

ENERGISA Nova Friburgo RJ 127 85 212 20/04/2017 

Cia Leste  Paulista de Energia  SP 78 99 177 07/07/2015 

Cia Hidr. São Patrício – CHESP GO 126 45 171 07/07/2015 

Cia Campolarguense de Energia PR 109 43 152 07/07/2015 

Cia Força e Luz do Oeste PR 105 35 140 07/07/2015 

Cia Luz e Força Mococa  SP 54 73 127 07/07/2015 

Cia Jaguari de Energia  SP 57 67 124 07/07/2015 

Iguaçu Distr. (1) SC 118 N/D 118 07/07/2015 

Cooperativa Aliança (1) SC 81 N/D 81 07/07/2015 

Usina Hidr. Nova Palma Ltda. (1) RS 64 N/D 64 07/07/2015 

Hidroéletrica Panambí S/A (1) RS 60 N/D 60 07/07/2015 

Empresa Força e Luz Urussanga (1) SC 45 N/D 45 07/07/2015 

 MUXFELDT (1) RS 23 N/D 23 07/07/2015 

Emp. Força e Luz João Cesa (1) SC 14 N/D 14 07/07/2015 

Força e Luz Coronel Vivida PR 
 

N/D  N/D 07/07/2015 

TOTAL 3.957 1.670 5.627 

 Fonte: Funcoge (2011).  
Elaboração: DIEESE – Rede Eletricitários 
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