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O Rio Grande do Sul convive com uma 

crise fiscal histórica e severa que não se 

constituiu à toa. Fruto de décadas de 

irresponsabilidade, o estado inchou sua 

máquina pública a um ponto insustentável, e 

hoje isso cobra a conta. Além disso, também 

delegamos ao Estado a função de atuar como 

empresário em várias áreas, ditas 

“estratégicas” à população gaúcha.

No entanto, os resultados foram 

péssimos tanto para nossa população como 

para os cofres públicos do Estado. Atualmente, 

temos uma estrutura que contempla 12 

estatais e 22 autarquias e fundações que, 

em boa parte, mais geram custos e 

ineficiências do que resultados práticos e 

profícuos à sociedade gaúcha. 

Um desses exemplos, advém do braço 

de Distribuição da CEEE, a CEEE-D. Como 

veremos nas páginas a seguir, a estatal de 

distribuição de energia elétrica do estado 

convive com uma situação patrimonial 

insustentável. Com inúmeros passivos 

tributários e trabalhistas, pode-se dizer que, 

atualmente, o Rio Grande do Sul (ou seja, 

todos nós) paga para manter a empresa sob o 

guarda-chuva estatal. À luz dessa situação, a 

empresa corre o risco de perder 

completamente o seu valor de mercado e, 

assim, comprometer definitivamente a 

prestação do serviço e, consequentemente, a 

oferta de energia aos consumidores gaúchos. 

completamente
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Por que privatizar? Esse estudo pretende evidenciar as 

limitações do Estado na gestão administrativa 

de suas empresas, num contexto, cada vez 

mais dinâmico, competitivo e eficiente dos 

mercados no sistema capitalista de produção. 

Em síntese, o que se espera 

demonstrar é a necessidade da, agora 

concluída, privatização da CEEE-D. 

Confira a seguir. 
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A empresa iniciou sua história em 1943, 

como uma Comissão Estadual de Energia 

Elétrica, então subordinada à Secretaria de 

Estado dos Negócios das Obras Públicas. Em 

1947, tornou-se uma autarquia e assim 

continuou até 1963, quando se transformou 

em uma sociedade de economia mista e 

passou a se chamar Companhia Estadual de 

Energia Elétrica.

A partir dos anos 1990, com a onda de 

privatizações e reforma econômica que 

ocorria no Brasil e no Rio Grande do Sul, foi 

sancionada a lei que permitiu alienação de 

49% do capital social da CEEE, iniciando um 

processo de reestruturação da companhia.
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O contexto da CEEE-D Segundo a Associação Brasileira de 

Distribuidores de Energia - ABRADEE, o 

período das privatizações foi um marco na 

história do setor elétrico brasileiro, sendo 

protagonista da melhoria da qualidade do 

atendimento e fornecimento de energia 

elétrica do país. 

Em 2006, após a reestruturação, surgiu 

o Grupo CEEE, que consiste na controladora 

CEEE-Par (Participações) e suas duas 

controladas: CEEE-D e CEEE-GT. A CEEE-Par 

possui mais de 99,99% de suas ações 

controladas pelo Governo do Estado.

A CEEE-D é concessionária do serviço 

público de distribuição de energia e atende a 

mais de 1,7 milhão de unidades consumidoras 

em sua área de concessão, que compreende a 

região Metropolitana, região Sul, região do 

Litoral e da Campanha Gaúcha. Isso 

corresponde, aproximadamente, a 34% do 

mercado consumidor do Rio Grande do Sul.

O contexto da CEEE-DDossiê CEEE 2.0



Deputado Estadual Giuseppe Riesgo 5

Acionista Ordinárias Preferenciais Total
Quantidade % Quantidade % Quantidade %

CEEE-Par 6.380.821 67,05 43.495 0,66 255.276.346 65,92
Eletrobrás 3.067.033 32,23 3.505.584 53,43 126.187.020 32,59
Municípios 32.997 0,35 2.140.195 30,58 3.525.210 0,86
Custódia em Bolsa 
– B3 35.429 0,37 818.901 14,48 2.165.428 0,61

Outros 452 0,00 52.383 0,84 75.824 0,02
TOTAL 380.669.270 100 6.560.558 100 387.229.828 100

Composição Capital Social da CEEE-D

Fonte: CEEE-D Balanço Patrimonial

A péssima capacidade de operar no mercado de energia pode ser verificada pelo baixo 

interesse do mercado nas ações ordinárias e preferenciais da Companhia. Na tabela acima, vemos 

que o interesse de acionistas da Bolsa de Valores é baixo, apenas 14,48% das ações preferenciais e 

0,58% do total de ações.

Prejuízo - CEEE-D (termos reais)

A CEEE-D vem acumulando prejuízos sistematicamente durante os últimos 9 

anos. Após apontar para uma recuperação, com uma redução do prejuízo líquido de 

-R$527,1 milhões em 2016 para -R$87,5 milhões em 2017, a CEEE-D voltou a registrar 

aumento considerável no Prejuízo Líquido em 2018 em diante. No seu último exercício, 

a companhia apresentou o Resultado Líquido de -R$1.4 bilhão.
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Além disso, a situação catastrófica da CEEE-D 

é corroborada por:

●  Prejuízo acumulado, até setembro de 

2020, de R$ 5,8 bilhões. 

● Endividamento de R$ 9,1 bilhões, seu 

recorde histórico.

● Índice de endividamento de 200%

Ou seja: suas dívidas são o dobro do 

valor da soma de todos seus bens, o que revela 

uma situação financeira insustentável. 

Só de ICMS, por exemplo, a empresa 

devia (antes de sua capitalização para a 

privatização) o montante aproximado de 

R$3,4 bilhões. Valor que, sozinho, seria 

suficiente para colocar em dia a folha de 

pagamento dos servidores do Executivo do 

Rio Grande do Sul, que vinha recebendo 

parcelado de 2015 até novembro 2020. 

Seus empréstimos e financiamentos, 

fechados em R$597,77 milhões em 2017, 

aumentaram 34% no período de um ano, 

atingindo o montante de R$802,73 milhões 

em dezembro de 2018. 

As despesas financeiras da empresa, 

que correspondem ao pagamento de juros e 

multa sobre dívidas, atingiram o montante de 

R$1,006 bilhão em 2018, um aumento de 51% 

em relação ao ano anterior.ni 
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Tarifas

Atualmente, um dos fatores que têm 

impedido que a situação financeira da 

empresa se agrave ainda mais é o aumento 

tarifário, em detrimento do consumidor. 

Em 2017, por exemplo, a tarifa sofreu 

reajuste de 30,62% e, agora, ao final de 2020, 

novo reajuste médio ao consumidor de 7,83% 

colocando a CEEE-D como a tarifa mais cara 

entre as distribuidoras com mais de 400 mil 

unidades consumidoras do Sul do Brasil.
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O gráfico abaixo expõe a incapacidade gerencial e o quanto a empresa despende no seu 

balanço patrimonial com suas despesas financeiras. O descontrole dessa rubrica se explica pela 

dificuldade da CEEE-D em lidar com seus passivos trabalhistas e tributários, que acabam onerando 

o caixa com juros, multas e amortizações específicas oriundas dos passivos tributárias e de 

empréstimos e refinanciamentos para a manutenção na prestação do serviço por parte da 

Companhia.

Despesa financeira - CEEE-D (termos reais)
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A Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), agência que regula o setor de 

energia elétrica no Brasil, possui uma série de 

requisitos a serem seguidos por suas 

concessionárias. 

O contrato de concessão da ANEEL à 

CEEE-D foi firmado em 1999 e renovado em 

2015. No entanto, de acordo com este Termo 

Aditivo, a concessionária precisa passar por 

um período de avaliação durante 5 anos 

(2016-2020) para que a prorrogação ocorra de 

fato, seguindo uma série de condições 

explicitadas ao lado. No caso do não 

cumprimento dos critérios de avaliação, ocorre 

a extinção da concessão.
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Indicadores da CEEE:
Por que há risco de perda
da concessão?

Pelo período de 5 anos, contados a 

partir de 1º de janeiro de 2016, a 

concessionária deverá observar as seguintes 

condições:

● Limites globais anuais dos 

indicadores DECi, que medem a 

duração e frequência de interrupções 

do serviço de distribuição. 

● O descumprimento do Critério de 

Eficiência com relação a Qualidade 

do Serviço Prestado por dois anos 

consecutivos durante o período de 

avaliação ou no ano de 2020 

acarretará a  extinção da concessão. 

● Parâmetros Mínimos de 

Sustentabilidade Econômica e 

Financeira, que analisa a saúde 

financeira com base na sua geração, 

no seu investimento e nas despesas 

financeiras.

Indicadores da CEEE: Por que há risco de perda da concessão?Dossiê CEEE 2.0
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O Lucro antes dos juros e impostos, também chamado de EBIT, é uma das principais 

variáveis que afetam os índices exigidos pela ANEEL.

De acordo com o último Relatório de Indicadores de Sustentabilidade 

Econômico-Financeiras da ANEEL, o EBIT da CEEE-D tem sido historicamente negativo e vem 

apresentando fluxo negativo até o último relatório de 2019. Este é um dos fatores que coloca em 

risco a concessão para a empresa, como demonstrado abaixo.

Indicadores da CEEE: Por que há risco de perda da concessão?

Nº Empresa 2015 2016 2017 2018 2019
Maior => 
Melhor

Março/2020

1 AmE -613,20% -1656,70% -545,50% -625,20% 138,00% 357,90%

2 CEAL -43,60% -44,80% -66,50% -69,10% 6,60% 27,60%

3 Cepisa -107,50% -96,10% -63,20% -84,60% 25,50% 26,60%

4 ESS' 8,30% 4,20% 22,00% 54,10% 51,2% 17,00%

5 ETO 14,10% -12,40% 8,70%  3,00%  14,60% 13,60%

6 EPB 14,10% 10,70% 4,10% 7,00% 9,60% 10,40%

7 ESE 9,50% 12,70% 9,70% 4,90% 8,10% 9,50%

8
CPFL 
Jaguari'

22,40% 3,40% 11,80% 7,70% 99,70% 8,10%

9 RGE Sul' -4,40% -7,00% -3,30% -8,00%  4,90% 7,20%

10
CPFL 
Paulista

1,70% 0,60% 0,10% 1,70% 5,30% 6,70%

... ... ... ... ... ... ... ... ...

32 CEEE-D -47,90% -35,40% -9,20% -34,70% -40,00% -35,50%

33 CEA ND ND ND -69,80% -54,80% -51,80%

34 Ceron -78,40% -107,10% -169,70% -324,10% -96,70% -82,30%

35 Boa Vista -149,10% -13,00% -59,70% -149,40% -234,70% -178,90%

Rentabilidade anual
Fórmula: (EBIT AJUSTADO - EBIT REGULATÓRIO) / R$ milhões

Fonte: Relatório de Indicadores de Sustentabilidade Econômico-financeira das Distribuidoras da ANEEL

Dossiê CEEE 2.0
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Em relação aos índices de continuidade citados anteriormente, a companhia vem 

ultrapassando os limites desde 2010, em relação ao índice de duração da interrupção do serviço 

(DEC) e, e desde 2013 em relação à frequência das interrupções do serviço (FEC). Estas violações de 

limites também colocam em risco o contrato de concessão com a ANEEL.

Indicadores de Continuidade (DEC) e Frequência (FEC) na Distribuição de Energia 
Elétrica - CEEE-D

Indicadores da CEEE: Por que há risco de perda da concessão?

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DEC APURADO 21,63 17,57 19,36 23,15 27,45 17,08 16,38 17,83 14,98 18,6

DEC LIMITE 16,59 16,04 15,37 14,53 13,49 12,47 11,56 11,18 10,86 10,28

FEC APURADO 15,03 13,21 12,96 15,75 17,66 11,7 11,34 10,58 8,85 10,12

FEC LIMITE 16,66 15,99 15,22 13,86 12,39 11,03 9,76 9,37 8,79 8,19

Nº DE 
CONSUMIDORES

1.471.101 1.485.807 1.516.758 1.542.608 1.575.502 1.609.134 1.630.559 1.638.917 1.697.051 1.734.258

A transgressão dos limites de continuidade gera perdas financeiras para as companhias, 

que precisam compensar os clientes afetados. 

Desde 2010, a CEEE-D foi a companhia que compensou os valores mais altos (exceto 2015 e 

2016), entre as companhias que atendem mais de 400 mil unidades consumidoras na região sul.

Em 2018, os valores compensados atingiram R$23 milhões, valor mais alto desde 2014. A 

média dos valores compensados nos últimos anos foi de R$17 milhões anuais.

Os indicadores são passíveis de alterações após fiscalizações da ANEEL. Eventual ausência de informação indica inadimplência do 
concessionário/permissionário

Dossiê CEEE 2.0



No IASC, o Índice de Satisfação do Consumidor da ANEEL, a CEEE-D acumulou, 

historicamente, baixas colocações em relação à região Sul. Desde 2010, a companhia obteve 

pontuação abaixo da média brasileira três vezes e abaixo da média da região sul por sete anos em 

nove analisados.
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A Qualidade do Serviço da CEEE: um prejuízo aos cidadãos 
gaúchos

Ano Média Brasil Média Sul (+ 400 mil Un. 
Consumidoras) CEEE-D

2010 64,41 66,52 64,84
2012 64,51 62,71 60,3
2013 60,41 64,82 66,19
2014 67,74 69.85 63,51
2015 57,03 58,07 52,97
2016 64,86 69,99 70,76
2017 63,16 72,83 69,33
2018 66,1 71,99 70,73
2019 67,38 74,81 73,2

 Fonte: ANEEL - *Índice de 2011 não disponível
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Devido aos indicadores dos últimos 

anos e a situação financeira da empresa, a 

ANEEL abriu em 2021 um novo processo de 

extinção da concessão da CEEE-D. 

De acordo com o contrato de 

concessão, no caso da extinção desta, a ANEEL 

tem a prerrogativa de assumir a prestação do 

serviço até a regularização por outra empresa. 

Da mesma forma, todos os bens e 

instalações vinculados ao serviço tornam-se 

de direito do Poder Concedente mediante 

indenização à concessionária. Pode-se 

entender que perder a concessão é o mesmo 

que liquidar a empresa.

Com a situação atual das finanças 

públicas no caso da não privatização da CEEE, 

mantê-la estatal seria o mesmo que 

condená-la à extinção. Em síntese, privatizar 

a empresa a salvou.
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A privatização 

Em julho de 2019, o projeto de lei que 

autoriza a privatização da CEEE foi aprovado, 

junto com mais dois projetos que autorizam a 

privatização de mais duas estatais: CRM e 

Sulgás. 

A partir disso, o foco passou a ser a 

CEEE-D, cuja venda se mostra mais urgente 

dada toda situação financeira e o risco de 

perda da concessão.

Assim, iniciaram-se os estudos de valor 

de mercado da estatal, em parceria com o 

BNDES. Estes estudos demoraram mais de 

um ano para serem finalizados, e em 

dezembro de 2020 o edital de privatização foi 

finalmente lançado.
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O edital:

O edital do leilão de privatização da CEEE chama atenção por duas questões principais:

● O estudo de valor de duas empresas de auditoria  renomadas na área, a Ernst Young 

(EY) e a Plural, concluiu que a CEEE-D possui valor de mercado negativo em -R$1,9 

bilhão

1.
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A Qualidade do Serviço da CEEE: um prejuízo aos cidadãos gaúchos

● Para viabilizar a venda, portanto, o Estado do Rio Grande do Sul concedeu, através do 

mesmo edital, um perdão de R$2,77 bilhōes na dívida de ICMS. Esse “perdão” se deu 

através da transferência deste montante da dívida para a holding CEEE-Par, que 

permanece sob administração estatal.

● A medida serve para diminuir o total da dívida herdada pelo comprador da estatal.

E o restante das dívidas?

Conforme o mesmo edital, os débitos restantes ficarão sob responsabilidade do comprador. A 

exceção são as obrigações com ex-autárquicos e previdência, cujo montante soma cerca de 

R$1,46 bilhão.

O restante da dívida de ICMS e também a dívida advinda de empréstimos com os bancos de 

desenvolvimento (BID/AFD) ficam sob responsabilidade da compradora, somando cerca de 

R$2,7 bilhão.

Dossiê CEEE 2.0



Deputado Estadual Giuseppe Riesgo 14

Conclusão: Uma privatização
necessária!

A situação patrimonial e a ineficiência 

apresentada pela Companhia Estadual de 

Energia Elétrica do Rio Grande do Sul 

impressionam. Não há dúvidas que tal 

comprometimento evidenciou as fragilidades 

estatais na administração de suas empresas. 

As amarras burocráticas que o Estado impõe, 

a baixa capacidade de investimento e o 

frequente uso político de empresas públicas 

certamente não trazem a eficiência necessária 

para que qualquer empresa aproveite seu 

potencial de mercado.

A privatização da empresa se faz 

necessária, principalmente, para tirar das 

costas do Estado (e do bolso do contribuinte) 

todo o peso de uma dívida crescente, fruto de 

décadas de má gestão.

A simples venda da CEEE-D já garante 

o pagamento do ICMS atual em dia. Com a 

empresa pública, incapaz de repassar o 

imposto que cobra religiosamente dos 

consumidores, o estado perde cerca de R$1 

bilhão ao ano de ICMS!

Ainda que os termos de venda não 

sejam os ideais, manter a CEEE pública é 

ainda pior. A cada dia, seus passivos 

aumentam e sua situação financeira se 

deteriora mais. Com isso, uma privatização se 

torna ainda mais difícil, e no fim quem 

precisaria arcar com todo o passivo bilionário 

seria o Estado, ou seja: você!

Considerando todos os dados e 

histórico demonstrados neste material, 

concluímos apenas que a privatização deveria 

ter sido feita há muitos anos. Isso preservaria, 

ao menos, algum valor de mercado. 

Infelizmente, não foi o caso - e é justamente 

por isso que a ideia de que só devemos vender 

uma estatal quando ela vai mal é tão errada.

A privatização da CEEE foi concluída no 

dia 31 de março de 2021, para a empresa 

Equatorial Energia, especialista em 

reestruturação de empresas públicas.  Com 

isso, até mesmo o processo de caducidade da 

concessão é automaticamente interrompido.

A dívida de ICMS será paga pela 

empresa durante os próximos 15 anos, e o 

imposto pago pelos gaúchos finalmente irá 

para onde deve ir.

Conclusão: Uma privatização necessária!Dossiê CEEE 2.0



Você já viu nosso Dossiê das 
Estatais?

É ali que estão todos os dados da 
nossa primeira análise, feita em 2019, 
sobre a CEEE-D e CEEE-GT, e 
também sobre a CRM e Sulgás!

Estas são as empresas cujas 
privatizações já foram aprovadas pelo 
Legislativo gaúcho. A CEEE-D, até o 
momento, é a única com a venda 
concluída. 

Acesse já, clicando AQUI!

https://www.giusepperiesgo.com.br/e-books-e-dossies/
https://www.giusepperiesgo.com.br/e-books-e-dossies/
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