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INTRODUÇÃO
O Rio Grande do Sul vem passando por uma séria crise fiscal devido aos seus
recorrentes déficits nominais. Segundo dados da Fundação de Economia e
Estatística (FEE), a crise das finanças públicas no RS pode ser explicada por três
componentes principais:

1. A dívida, acumulada ao longo de décadas: Em 2017, a dívida pública
acumulada atingiu o montante de R$67 bilhões, fruto de sucessivos
déficits orçamentários por mais de 40 anos, associados a altos juros. A
dívida com o governo federal representa 89% deste montante.
2. A deterioração fiscal ocorrida nos últimos anos devido aos altos gastos
do governo, especialmente com a previdência e folha de pagamento.
3. Recessão econômica que prejudica a arrecadação do Estado.

Especialmente desde 2015, os efeitos da crise financeira têm se mostrado
mais notáveis, especialmente por conta dos atrasos no pagamento dos salários
dos servidores do Executivo. Para contornar essa situação é imprescindível que o
Estado entre no chamado Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que permite a
suspensão do pagamento da dívida com a União por até três anos – algo crucial
para que seja possível ajustar as contas públicas neste meio tempo. No entanto,
alguns requisitos são necessários para fazer parte do RRF: É preciso cortar gastos,
criar mecanismos para aumentar receitas e, é claro, privatizar estatais.

Infelizmente, a desestatização de empresas não é tão simples no Rio
Grande do Sul. Enquanto que para criar estatais basta uma canetada do
Executivo e maioria simples na Assembleia Legislativa, para privatizar uma
estatal, são necessários os seguintes passos:
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1. Proposta de plebiscito passa pela Assembleia, que pode aceitar ou
recusar.
2. Realização de plebiscito com participação obrigatória de todos os
eleitores gaúchos.
3. Em caso de manifestação favorável após a consulta plebiscitária, a
proposta de privatização passa pela Assembleia.

A necessidade de plebiscito para alienação, transferência do controle
acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção de empresas estatais foi
colocada na Constituição Estadual em 2002, durante o governo de Olívio Dutra,
como uma manobra política para dificultar a venda de empresas estatais após a
grande onda de privatizações da década de 1990. Todo este processo torna a
venda, federalização ou extinção de estatais não apenas burocrática, mas
onerosa para os cofres do Estado. Além de colocar a responsabilidade sobre
temas complexos como este nos ombros da população, em vez de em seus
representantes democraticamente eleitos justamente para exercer este papel.

É por isso que, para facilitar e agilizar este processo, o governador Eduardo
Leite (PSDB) enviou para a Assembleia Legislativa a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 272, que retira a necessidade de plebiscito para a privatização
do Grupo CEEE, da Companhia Riograndense de Mineração (CRM) e da SulGás.
No dia 07 de maio, a PEC 272 foi aprovada em segundo turno, dando um passo à
frente no que tange a desburocratização do processo de privatização para estas
três empresas.
Agora, no dia 01 de julho, serão votados os três projetos de lei que autorizam
o Poder Executivo a promover medidas de desestatização para cada uma das
empresas. São eles o PL 263/2019 para a CEEE, o PL 264/2019 para a CRM e o PL
265/2019 para a Sulgás. Mas o que é preciso saber sobre cada uma delas?
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GRUPO CEEE

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.

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. De acordo com a associação, o setor de energia foi
um dos que mais soube aproveitar a entrada do capital privado para melhorar
suas operações. Mesmo para as empresas que continuaram públicas, mas
aproveitaram a oportunidade para se consolidarem no mercado.

Em 2006, findado o processo de reestruturação, surgiu o Grupo CEEE, que
consiste na holding CEEE-Par (Participações) e suas duas controladas: CEEE-D e
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CEEE-GT. A CEEE-Par possui mais de 99,99% de suas ações controladas pelo
Governo do Estado.

Distribuição (CEEE-D)

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.

Composição do Capital da CEEE-D
ACIONISTA

ORDINÁRIAS

PREFERENCIAIS

TOTAL

QUANTIDADE

%

QUANTIDADE

%

QUANTIDADE

%

CEEE-PAR

255.232.851

67,05

43.495

0,66

255.276.346

65,92

ELETROBRÁS

122.681.436

32,23

3.505.584

53,44

126.187.020

32,59

MUNICÍPIOS

1.385.015

0,35

2.140.195

32,62

3.525.210

0,91

BMF & BOVESPA S.A.

1.346.527

0,35

818.901

12,48

2.165.428

0,56

OUTROS

23.441

0,01

52.383

0,80

75.824

0,02

TOTAL

380.669.270

100

6.560.558

100

387.229.828

100

● Situação Financeira:
A CEEE-D vem acumulando prejuízos sistematicamente durante os últimos
8 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 no Prejuízo Líquido em 2018. No seu último exercício,
a companhia apresentou o Resultado Líquido de -R$989.345 milhões.
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Prejuízo Líquido CEEE-D (Milhares de R$)

Fonte: Grupo CEEE

Prejuízo Líquido Real CEEE-D (Milhares de R$)
(IGP-DI)

Fonte: Grupo CEEE
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Além disso, a CEEE-D possui um prejuízo acumulado, até dezembro de 2018,
de R$3,49 bilhões. Seu endividamento, representado pelo Passivo Total, vem
aumentando sistematicamente. No exercício de 2018, o Passivo atingiu um
recorde histórico para a CEEE-D, com o valor de R$6,53 bilhões. Desde 2015, seu
índice de endividamento geral ultrapassou 100%, atingindo 156% em 2018. Isto
significa que o endividamento da Companhia é 1,56 vezes maior do que a soma
de todos seus bens e direitos, o que revela uma situação financeira insustentável.

Só de ICMS, por exemplo, a empresa deve atualmente o montante
aproximado de R$1,3 bilhão, segundo a Secretária do Planejamento do RS Leany
Lemos. Este valor seria suficiente para colocar em dia a folha de pagamento dos
servidores do executivo, que vêm recebendo parcelado desde 2015.

Endividamento CEEE-D

Fonte: Grupo CEEE
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Seus empréstimos e financiamentos, fechados em R$597,77 milhões em
2017, sofreram uma variação positiva de 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, o que corresponde a um
aumento de 51% em relação ao ano anterior.

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%, colocando
a CEEE-D como a tarifa mais cara entre as distribuidoras com mais de 400 mil
unidades consumidoras do Sul do Brasil, e a 18º tarifa mais cara entre todas as
distribuidoras do Sul.

Despesas Financeiras - CEEE-D (Milhares de R$)

Fonte: Grupo CEEE
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● Situação Financeira em Valores Reais
Com base no IGP-DI, abaixo constam todas as informações dos gráficos
acima, deflacionadas para valores reais de 2018:

Balanço Patrimonial CEEE-D em Valores Reais (IGP-DI)
Ano

Prejuízo Líquido

Despesas Financeiras

Passivo Total

Ativo Total

Endividamento

2010

-R$202.917,37

R$118.555,35

R$2.254.471,81

R$3.629.683,45

62%

2011

-R$207.992,43

R$182.885,76

R$2.668.695,24

R$3.925.431,15

68%

2012

-R$306.869,40

R$172.672,19

R$2.423.331,79

R$3.472.296,66

70%

2013

-R$232.921,15

R$134.935,11

R$2.533.558,96

R$3.054.631,76

83%

2014

-R$460.475,84

R$243.856,27

R$2.972.227,46

R$3.063.239,49

97%

2015

-R$499.430,65

R$517.569,64

R$3.690.109,61

R$3.220.444,11

115%

2016

-R$530.375,14

R$533.505,00

R$4.725.048,00

R$3.481.544,42

136%

2017

-R$94.144,26

R$717.932,15

R$5.445.127,34

R$4.110.896,56

132%

2018

-R$989.345,00

R$1.006.464,00

R$6.525.676,00

R$4.173.235,00

156%

Fonte: Grupo CEEE

● Regulação da ANEEL – Indicadores

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, na época
apenas CEEE, foi firmado em 1999. Em 2015, próximo de seu vencimento, foi
firmado o Termo Aditivo IV, que renova a concessão.

No entanto, de acordo com este Termo Aditivo, a concessionária precisa
passar por um período de avaliação durante 5 exercícios fiscais (2016-2020) para
que a prorrogação ocorra de fato, seguindo uma série de condições explicitadas
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abaixo. No caso do não cumprimento dos critérios de avaliação, ocorre a extinção
da concessão:
Cláusula Décima Oitava - Pelo período de 5 anos, contados a partir de 1º de janeiro de
2016, a concessionária deverá observar as condições de
prorrogação estabelecidas nos Anexos II e III.
Anexo II: Impõe limites globais anuais dos indicadores DECi (Duração Equivalente de
Interrupção por Unidade Consumidora) e FECi (Frequência
Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora), 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.

Será

desconsiderado como descumprimento a violação do limite
de

pelo

menos

um

dos

Indicadores

de

Continuidade

estabelecidos.
Anexo III: Impõe Parâmetros Mínimos de Sustentabilidade Econômica e Financeira de
acordo com as seguintes condições:
Geração Operacional de Caixa – Investimentos de Reposição – Juros da Dívida ≥ 0
Onde: Geração Operacional de Caixa: LAJIDA ajustado por Eventos Não Recorrentes;
Investimentos

de

Reposição:

Quota

de

Reintegração

Regulatória (QRR); Juros da Dívida: Dívida Líquida x (1,11 x
SELIC).
Subcláusula Segunda: O atendimento do Critério de Eficiência com relação à Gestão
Econômico-Financeira

dependerá

da

observância

das

seguintes inequações:

De acordo com o último Relatório de Indicadores de Sustentabilidade
Econômico-Financeiras da ANEEL, o LAJIDA da CEEE-D tem sido historicamente
negativo e vem apresentando fluxo negativo até o último relatório de 2018. Este é
um dos fatores que coloca em risco a concessão para a empresa, representando
grave risco para seu futuro, como demonstrado abaixo.
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Dívida Líquida com Ativos e Passivos Regulatórios / (LAJIDA Ajustado – QRR)
(R$ Milhões UDM)

Em relação aos índices de continuidade, o DEC e FEC (Duração Equivalente
de Interrupção por Unidade Consumidora e Frequência Equivalente de
Interrupção por Unidade Consumidora, respectivamente) citados anteriormente,
a companhia vem ultrapassando os limites desde 2010, em relação ao DEC, e
desde 2013 em relação ao FEC. Estas violações de limites também colocam em
risco o contrato de concessão com a ANEEL.
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Índices de Continuidade – CEEE-D

Fonte: ANEEL

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 8 anos foi de R$17 milhões anuais.

● Qualidade do Serviço
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 do sul seis vezes.
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IASC ANEEL

Ano

Média Brasil

Média Sul (+400 mil U.C)

Indicador CEEE

2010

64,41

66,52

64,84

2012

64,51

62,71

60,30

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

Fonte: ANEEL
OBS: O Índice de 2011 não está disponível.

Em 2017, a região sul abrigou as quatro melhores colocadas no ranking
nacional. Desta forma, a CEEE-D ocupou o quarto lugar tanto no ranking regional
quanto

nacional,

ficando

atrás

da

Copel-Dis,

Celesc-Dis

e

RGE-Sul,

respectivamente, na categoria de concessionárias com mais de 400 mil unidades
consumidoras.

Já em 2018, a região sul ocupou quatro dos cinco lugares no Ranking
Nacional das 5 melhores concessionárias, de modo que a CEEE-D ocupou o
quinto lugar, atrás de Copel-Dis, RGE, Cosern e RGE-Sul. No ranking da região
sul, ficou em quarto lugar.

No Ranking do Índice Global de Continuidade, que consiste na média entre
DEC e FEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora e
Frequência

Equivalente

de

Interrupção

por

Unidade

Consumidora,

respectivamente), emitido pela ANEEL, a CEEE-D ficou em 29º lugar entre 33
companhias que atendem mais de 400 mil unidades consumidoras no Brasil,
sendo a quarta pior companhia de distribuição de energia elétrica em termos de
continuidade do serviço.
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● Conclusão
Devido aos indicadores dos últimos 2 anos e a situação financeira da
empresa, será necessário o aporte de R$2.6 bilhões pelo governo no Rio Grande
do Sul até 2020 para que a concessão não seja perdida, segundo o diretor da
ANEEL André Pepitone da Nóbrega.

De acordo com o contrato de concessão, no caso da extinção desta, o Poder
Concedente (União, por intermédio da 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 e a consequente perda do
Regime de Recuperação Fiscal no caso da não privatização da CEEE, mantê-la
estatal é o mesmo que condená-la à extinção.
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Geração e Transmissão (CEEE-GT)

A CEEE-GT é concessionária do serviço público de geração e transmissão de
energia elétrica no Estado do Rio Grande do Sul. A Companhia tem por objetivo
projetar, construir e explorar sistemas de produção e transmissão de energia
elétrica, bem como desenvolver atividades que visem idêntica finalidade: a
prestação de serviços de natureza pública ou privada, no setor de energia
elétrica; a exploração de sua infraestrutura, com a finalidade de gerar receitas
alternativas, complementares ou acessórias, inclusive proveniente de projetos
associados.

A CEEE-GT possui 15 usinas hidrelétricas, com potência própria instalada de
909,9 MW. Outros 357,37 MW são oriundos de participação em projetos
realizados em parcerias público/privada, somando potência total de geração de
1.267,27 MW. Este valor representa hoje cerca de 13% da potência total instalada
no Rio Grande do Sul. A energia produzida pelas usinas destina-se ao suprimento
do Sistema Integrado Nacional (SIN) e os clientes da Área de Geração são
empresas de Distribuição e Consumidores Livres do mercado.

Composição do Capital – CEEE-GT
ACIONISTA

ORDINÁRIAS

PREFERENCIAIS

TOTAL

QUANTIDADE

%

QUANTIDADE

%

QUANTIDADE

%

CEEE-PAR

255.232.851

67,05

43.495

0,66

255.276.346

65,92

ELETROBRÁS

122.681.436

32,23

3.505.584

53,44

126.187.020

32,59

MUNICÍPIOS

1.385.015

0,35

2.140.195

32,62

3.525.210

0,91

BMF&BOVESPA S.A.

1.346.527

0,35

818.901

12,48

2.165.428

0,56

23.441

0,01

52.383

0,80

75.824

0,02

380.669.270

100

6.560.558

100,00

387.229.828

100

OUTROS
TOTAL
Fonte: Grupo CEEE
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● Situação Financeira
Em termos de lucros e prejuízos, a situação da CEEE-GT é relativamente
melhor à situação da CEEE-D. Desde 2010, a empresa registrou prejuízo
líquido por três anos consecutivos entre 2012 e 2014. Nos demais anos, seu
lucro líquido só foi capaz de cobrir os prejuízos do braço de distribuição nos
anos de 2016 e 2017, o que indica que o Grupo CEEE como um todo tem sido
historicamente deficitário.

Em 2016, o Grupo CEEE apresentou lucro líquido pela primeira vez desde
2009, puxado pelo bom desempenho da CEEE-GT que atingiu resultado de
R$923,8 milhões. Tamanha evolução no resultado líquido só foi possível devido
ao acréscimo de R$1,2 bilhão em seu ativo financeiro, resultado do
reconhecimento de valores a receber referentes a ativos da Rede Básica do
Sistema Existente (RBSE). No ano seguinte, após este impacto, já foi possível
perceber a volta gradual aos níveis anteriores.

Resultado Líquido – CEEE-GT (Valores em Milhares de R$)

Fonte: Grupo CEEE

17

Resultado Líquido Real CEEE-GT (Milhares de R$)
(IGP-DI)

Fonte: Grupo CEEE

A CEEE-GT encerrou o exercício de 2018 com lucro líquido de R$ 173,44
milhões, frente aos R$391,72 milhões do ano de 2017, o que representa uma
queda de -55,7% no resultado líquido. O LAJIDA (Lucro Antes De Juros, Impostos
Depreciação e Amortização) foi de R$ 238,29 milhões em 2018, representando
uma queda de 35% em relação ao ano anterior. A receita operacional líquida no
exercício de 2018 foi de R$ 974,73 milhões, representando uma queda de 2% em
relação a 2017.

As despesas financeiras, que consistem no pagamento de juros pelo capital
de terceiros, passou de R$93,58 milhões em 2017 para R$253,21 milhões em 2018.
Isto configura um aumento de 170%.
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Como se pode ver pela tendência de queda de indicadores financeiros, não
há garantia alguma de que a saúde financeira da Companhia se manterá, risco
este que o estado do Rio Grande do Sul não é capaz de enfrentar no momento.
Justamente por conta da atual situação, este se torna o melhor momento para
desestatização da companhia, que certamente vale mais do que o braço da
distribuição, e facilita sua venda.
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Fundação CEEE

No que tange a previdência complementar o grupo CEEE também
atravessa períodos de má gestão administrativa. Segundo o último Balanço
Patrimonial do Fundo Previdenciário da CEEE de 2017, em 15 de Agosto do
mesmo ano a Superintendência Nacional de Previdência Complementar –
PREVIC decretou intervenção na Fundação CEEE por 180 dias.

Nesta data, toda a governança da Fundação CEEE foi afastada de suas
funções no Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Após 150
dias, o interventor restabeleceu a governança na Fundação CEEE, dando posse
para a nova composição dos seus órgãos diretivos.

O balanço patrimonial da Fundação é preocupante e no atual estágio não
garante salubridade financeira aos seus participantes comprometendo a
complementaridade de seus proventos quando inativos estiverem.

Abaixo decorrem os dados e as notas técnicas que constam no último
balanço patrimonial que expõem a situação altamente deficitária da Fundação.
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Notas técnicas - Fundação CEEE

Fonte: Fundação CEEE de Previdência Privada

O Déficit Técnico Acumulado apurado no encerramento do exercício de
2017 foi de R$ 62.361.278,05 milhões. Após calculado o valor do ajuste de
precificação estabelecido na seção I da Resolução Conselho Nacional de
Previdência Complementar (CNPC) e no Art. 10 da Instrução PREVIC corresponde
a um Equilíbrio Técnico Ajustado de R$ 37.853.462,98 milhões.

O valor do ajuste de precificação correspondente à diferença entre o valor
dos títulos públicos federais atrelados ao índice¹ de preços classificado na
categoria títulos mantidos até o vencimento totalizou R$ 24.507.515,07 milhões
em 01/12/2017.
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Em síntese, a situação patrimonial da Fundação é bastante caótica em
termos financeiros. Apesar do Déficit Técnico de mais de R$ 200 milhões no
exercício de 2016 ter sido diminuído para a ordem de R$ 60 milhões em 2017 a
conjuntura

do

Fundo

de

Previdência

Complementar

da

CEEE

não

é

estruturalmente boa. A estatal, a se manter estruturalmente deficitária, não
conseguirá garantir a Previdência Complementar de seus participantes.

No entanto, o fator mais preocupante do Balanço Patrimonial da empresa
está no fato da mesma apontar razões pouco efetivas para mitigar tais déficits,
limitando-se apenas a responsabilizar a conjuntura econômica do período e a
elencar medidas genéricas de prevenção acerca da situação calamitosa do fundo
previdenciário.

A atuação da CEEE em praticamente todas as suas esferas mostra-se
ineficiente. A despeito da empresa melhorar alguns indicadores, nada aponta
para que a mesma consiga rapidamente restaurar seu fundo previdenciário, bem
como, os aspectos financeiros de sua atuação como companhia distribuidora de
energia elétrica.

O problema financeiro da empresa aparenta ser bem mais estrutural e
revela a ineficiência administrativa por trás dos incentivos públicos a administrar
empresas. A questão estrutural, em qualquer serviço prestado, é fundamental
para que se consiga manter a qualidade da oferta e dos investimentos no setor.
Nada, no momento, garante que a CEEE irá manter a continuidade e garantir a
estabilidade tanto do seu Fundo Previdenciário como de sua atuação na
prestação

dos

serviços

lhe

incumbem.

[1] Esse índice é calculado através da taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliação atuarial de 5,61% ao ano em
relação ao valor contábil desses títulos conforme estabelecido no Balanço Patrimonial divulgado.
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CRM

A Companhia Riograndense de Mineração é uma sociedade de economia
mista estadual, localizada em Porto Alegre com Unidade Mineira em operação
durante 2017 no Município de Candiota, tendo como objeto a pesquisa, a lavra, o
beneficiamento e a comercialização de carvão mineral e outros bens minerais.

Estrutura:
Composição de Capital: Acionistas CRM

Fonte: Gaúcha ZH
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● Funcionários Ativos (2018): 415
● Média Salarial: R$6,4 mil
● Clientes: 1 (CGTEE)

Os principais empreendimentos que a CRM participa são:

● Mina de Candiota: Vinculada ao abastecimento do Complexo Termelétrico
de Candiota, de propriedade da CGTEE. É a única mina ativa no momento,
cuja quantidade mínima contratada foi reduzida de 2.500.000 toneladas
para 1.200.000 toneladas por ano, o que representa uma queda de 52% na
produção de Candiota. Esta redução se deu devido à descontratação de
venda de energia ao Sistema Interligado Nacional das fases A e B da Usina
Termelétrica Presidente Médici.
● Mina do Leão I: Localizada no município de Minas do Leão. Após prejuízos
financeiros históricos e baixa rentabilidade da mina devido a seus altos
custos, teve suas atividades suspensas a partir de março de 2016.
● Mina do Leão II: Localizada no município de Minas do Leão. Ficou
arrendada pela empresa Carbonífera Criciúma S.A até 2016. Após rescisão
contratual em agosto de 2016, voltou aos cuidados da CRM, que vem
realizando trabalho técnico para verificação de materiais lá existentes.
● Mina do Iruí: As concessões da CRM na Jazida abrangem os municípios de
Cachoeira do Sul, Rio Pardo e Encruzilhada do Sul. Têm sido realizados
estudos geológicos visando a implantação de uma nova unidade mineira.
A CRM explorou parte desta jazida na década de 80.
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Minas do Leão I

Fonte: CRM

Segundo os últimos relatórios da diretoria da CRM, a Companhia tem sofrido
grandes dificuldades desde o ano de 2017. Atualmente, a CRM possui apenas um
cliente, a CGTEE – Companhia de Geração Térmica e Energia Elétrica. Desde 2016,
a CGTEE vem reduzindo as quantidades contratadas e, também, o preço de
venda. Apenas em 2017, a quantidade mínima contratada pela CGTEE passou de
2.500.000 para 1.200.000 toneladas, quantidade que se manteve em 2018,
representando uma redução de mais de 40%.

Desde 2016, a CGTEE também impôs a redução do preço da tonelada do
carvão mineral para o valor de R$56,94. Posteriormente, ficou acordado o valor
de R$67,65, baseado em valor definido pela ANEEL. No entanto, a CRM afirma
que precisaria cobrar o valor de R$71/ton para cobrir seus custos.
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Produção e Comercialização de Carvão Mineral (Em Toneladas)

Fonte: CRM

O desempenho operacional da CRM vem apresentando queda nos últimos 5
anos, como pode ser visto no comparativo entre os principais dados de suas
demonstrações financeiras, em termos reais.
Desempenho Operacional – CRM (Valores em R$ de 31/12/2018*)
2014

2015

2016

2017

2018

Δ 2018/2017

Receita Bruta Anual

234.320.980

217.719.698

181.215.808

135.694.259

105.584.377

-22%

Receita Líquida Anual

212.962.721

204.385.111

170.980.510

108.239.090

100.904.108

-7%

Custos dos Produtos Vendidos

145.257.762

141.469.981

118.497.618

93.558.682

78.632.831

-16%

Resultado Bruto

67.704.959

62.915.130

52.482.891

14.680.408

22.271.277

52%

Despesas Operacionais

38.258.605

64.580.829

70.614.621

48.765.956

60.596.881

24%

Res.Oper.Antes.Res.Financ.

29.446.354

-1.665.699

-18.131.730

-13.390.139

-38.325.604

-186%

Resultado Financeiro

-10.170.373

-19.101.206

-22.121.336

-20.695.410

-13.031.679

37%

Resultado Operacional

19.275.981

-20.766.905

-40.253.066

-34.085.548

-38.325.605

-12%

Investimentos

9.845.387

4.732.650

403.092

308.186

422.163

37%

Produção Carvão ROM (t)

3.430.900

3.223.098

2.677.635

1.582.599

1.497.000

-5%

480

468

429

407

319

-22%

551,15

610,13

653,95

651,21

697,45

7%

DESCRIÇÃO

Pessoal Próprio
IGP-DI

*Com base na variação do IGP-DI/FGV
Fonte: CRM
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As Receitas, Bruta e Líquida, vêm caindo sistematicamente desde 2014. Nos
últimos cinco anos, a Receita Bruta e a Receita Líquida tiveram, ambas, uma
queda real de aproximadamente -50%. O Resultado Operacional, que teve uma
redução de -20% entre 2017 e 2018, apresentou queda de 313% nos últimos 5 anos.

Os investimentos, extremamente necessários para a adequação da CRM ao
mercado atual, embora tenham apresentado crescimento em relação ao último
ano, historicamente vêm sofrendo forte queda, passando da faixa dos R$9,1
milhões em 2014 para R$422,1 mil em 2018, uma queda de mais de 95% nos
últimos 5 exercícios.
Lucros e Prejuízos – CRM (Valores em R$)

Fonte: CRM

O Resultado Líquido da Companhia vem seguindo trajetória decrescente
desde 2014, atingindo um Prejuízo Líquido de R$28,8 milhões em 2018,
acompanhado por um Prejuízo Acumulado de R$55,2 milhões no mesmo ano.
Estes valores representam uma redução de mais de 59% no Resultado Líquido da
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empresa e um aumento de 220% no Prejuízo Acumulado em relação ao ano
anterior.

A delicada situação financeira pela qual a empresa passa foi o motivo pelo
qual, em 2018, precisou receber um aporte do Governo do Estado no valor de
R$38 milhões. Este aporte foi realizado através da Lei 15.099/2018, que autoriza o
Poder Executivo a aumentar o Capital Social da CRM em até R$150 milhões e
abrir créditos adicionais no orçamento do Estado no valor de até R$75 milhões.

Segundo o Relatório da Diretoria da CRM de 2018, os R$38 milhões foram
utilizados para o pagamento de fornecedores em atraso e para redução do
quadro funcional através do Plano de Demissão Incentivada, de modo a
melhorar o fluxo de caixa da companhia. O PDI faz parte do plano de ação
adotado pela diretoria da companhia, visando a recuperação financeira através
da redução dos custos e da melhora da eficiência da gestão.

● Mercado Atual e Queda na Demanda

O Rio Grande do Sul é o estado que possui a maior reserva de carvão do
Brasil, e a 15ª maior reserva do mundo. No entanto, apenas 1,5% da energia
produzida no país é proveniente de usinas termelétricas à carvão.

Este é um dos motivos pelos quais a demanda de carvão da CGTEE, única
cliente da CRM, tem caído tanto nos últimos anos. A CGTEE, companhia de
geração de energia termoelétrica pertencente à Eletrobras, vem passando por
uma situação financeira difícil.
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A empresa, que possui três unidades de geração de energia, chamadas Fase
A, B e C, no município de Candiota, vêm operando com menos da metade do seu
potencial produtivo. A Fase B está com suas operações suspensas desde março
de 2017 e a Fase A com suas atividades desativadas desde janeiro de 2018,
restando apenas a Fase C. Além disso, a companhia vem colecionando resultados
financeiros negativos, chegando ao prejuízo líquido de mais de R$ 1 bilhão em
2016.

Recentemente, em janeiro de 2019, a controladora Eletrobras confirmou a
fusão da CGTEE com a Eletrosul, o que pode significar uma redução ainda maior
da demanda de carvão mineral da companhia, colocando em risco as finanças da
CRM.

Isto porque a CGTEE fornece energia oriunda do carvão mineral apenas para
as linhas de transmissão brasileiras, representadas pelo SIN – Sistema Integrado
Nacional. E este sistema depende cada vez menos da energia térmica, conhecida
por ser forte emissora de gás carbônico.
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Sistema Integrado Nacional de Energia

Fonte: ONS
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No entanto, embora as usinas termoelétricas estejam com os dias contados,
existe outra possibilidade para explorar o potencial do carvão mineral gaúcho: A
tecnologia da gaseificação, um processo termoquímico que não libera gás
carbônico e gera matéria-prima para a produção de derivados que vão de
fertilizantes à gasolina.

Atualmente, existe um projeto de investimento nessa tecnologia que
engloba, inicialmente, duas minas de carvão: A Mina de Guaíba e a Mina de
Candiota. O mercado a ser atendido pelo investimento será o das indústrias de
biodiesel, e já existem investidores interessados, como a empresa Vamtec e a
Copelmi. No entanto, segundo declaração do ex-governador José Ivo Sartori em
2017, uma parceria público-privada entre CRM e estas empresas não é possível,
visto que o Estado não tem o dinheiro necessário para aportar.

O que poderia salvar a CRM do iminente risco de extinção é a privatização
com consequente investimento da(s) compradora(s) na nova tecnologia e
expansão do mercado, como a Copelmi já sinalizou estar interessada em fazer.
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SULGÁS

A SulGás é uma sociedade de economia mista criada em 1993, tendo
concessão para a exploração dos serviços de distribuição de gás, por meio de
canalizações, no Rio Grande do Sul até 2044. Seu objetivo é a execução de
serviços relativos à pesquisa tecnológica, exploração, produção, aquisição,
transporte, transmissão, distribuição, comercialização de gás e subprodutos e
derivados.

Fonte: SulGás
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● Situação Financeira
Diferentemente das demais estatais do pacote de privatizações, a situação
financeira da SulGás tem sido saudável ao longo dos últimos anos, tornando-a a
companhia com o maior valor de mercado entre as três.

No ano de 2016, seu lucro líquido ultrapassou o valor de R$130 milhões,
patamar inédito para a empresa. De acordo com o relatório administrativo de
2016, o que mais contribuiu para tal resultado foi a redução dos custos de
aquisição do gás natural ocorrida ao longo do exercício.

Resultado Operacional – SulGás (Em Milhares de R$)

Fonte: SulGás

Em 2017 houve redução do EBTIDA (Lucros Antes de Juros, Impostos,
Depreciação e Amortização, corresponde à Geração de Caixa Operacional) assim
como do Lucro Líquido, de -40,5% e -44,3% respectivamente. A redução ocorre
em vista do resultado atípico do ano anterior que foi consequência de uma
queda momentânea nos preços de custo à época.
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O ano de 2017 também foi um ano de recordes: Com 8.500 novos clientes, a
companhia obteve o maior número de ingresso de clientes em um único ano. No
ano em questão, o faturamento foi representado pela seguinte carteira de
clientes:

Faturamento SulGás por Segmento (2017)

Fonte: SulGás

Em relação ao balanço patrimonial, a SulGás possui um Patrimônio Líquido
de R$175,8 milhões sendo R$81,17 milhões o capital social. O índice de
endividamento da empresa em 31/12/2017 era de 50%. O pagamento de juros
sobre capital de terceiros vem aumento ao longo dos anos: Atingiu R$6,45
milhões em 2017, um aumento de 40% em relação a 2016 (R$4.6 milhões).

Em 2018, a SulGás bateu recorde de consumo com 50.138 clientes
consumindo gás natural, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Outro
recorde do ano de 2018 foi em relação ao volume de gás natural distribuído, com
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uma média de 2,1 milhões de metros cúbicos entregues por dia, 14% a mais que o
ano anterior.

Os dados acima confirmam o crescente aumento na demanda por gás
natural. Segundo a International Gas Union (IGU), por conta de seu baixo preço,
utilidade variada e baixa emissão de carbono, a demanda pelo gás natural tende
a crescer cada vez mais.

Consumo de Energia por Combustível no Mundo (EIA, 2016)

Fonte: IGU

Para se adequar à crescente expansão do setor e às consequentes
necessidades de investimento, a melhor saída é a desestatização da SulGás
tendo em vista a impossibilidade de o governo aumentar o investimento na
companhia, o que a torna extremamente dependente de capital de terceiros.

Por conta do seu bom momento em termos de saúde financeira, a SulGás
representa uma empresa com bom valor de mercado e, por fazer parte de um
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mercado em expansão, atrai diversos investidores que já sinalizaram interesse na
compra da companhia, como a japonesa Mitsui e a China Gas.

A privatização, além de gerar receita para o governo, retiraria o risco das
costas do Estado, bem como a necessidade de investimento futuro. Além disso,
ao possibilitar a expansão da empresa através da privatização, haveria geração de
emprego e renda para o estado do Rio Grande do Sul, bem como a melhora do
serviço e adequação ao mercado e novas tecnologias.
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CONCLUSÃO:
O setor de energia em qualquer parte do mundo é absolutamente
fundamental para o desenvolvimento de um país ou região. Os impactos, por
exemplo, no desenvolvimento regional de determinado local podem ser
fundamentais para colocar tal região na rota do desenvolvimento ou do atraso
em relação a outras economias competitivas.

O Rio Grande do Sul ainda possui o quarto PIB do país, no entanto,
encontra-se em forte deterioração fiscal nas contas públicas e percebe na gestão
de suas estatais fortes ineficiências administrativas ou incapacidade de
investimentos no setor.

A energia é absolutamente fundamental para o desenvolvimento regional.
Um setor de energia sólido propicia menores custos produtivos que se
transmitem por encadeamento aos demais setores da economia. Isso melhora os
custos da indústria, do varejo e do serviços, tornando-se um dos elementos mais
preponderantes na composição produtiva dos diversos nichos de determinada
região. Energia barata e de qualidade é sinônimo de desenvolvimento produtivo em
todas as esferas da economia.

O consumidor também se beneficia em todos os sentidos. Primeiramente,
em termos residenciais, com a queda nos custos da energia elétrica, do gás e da
mineração. Posteriormente, com a queda nos preços de mercado oriundos do
barateamento da estrutura de custos da energia transmitidos por toda a cadeia
produtiva, como referido acima.

37

Em resumo, energia barata é prosperidade econômica e social. Possibilita
um maior desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços, assim,
melhora a inovação, a produtividade, o emprego e os salários.

Toda e qualquer região sustentavelmente desenvolvida possui custos
energéticos baixos. O Rio Grande do Sul possui forte capacidade produtiva, mas
precisa ter um estado saudável financeiramente, austero e que foque no
elementar à população.

Atualmente, temos um estado em estágio falimentar. Isso acarreta em forte
tributação e incapacidade administrativa prejudicando drasticamente o setor
produtivo e os mais pobres. A gestão de um setor tão fundamental como o de
energia deve estar a cargo da competição e do livre mercado, ou seja, deve
passar pelo escrutínio do consumidor e pelo sistema de lucros e prejuízos do
mercado.

Ao governo cabe a responsabilidade fiscal e a prestação dos serviços básicos
que o mercado ainda não consegue prover. Toda e qualquer invasão estatal a
essas regras deve ser rechaçada e quanto mais estratégico é determinado setor
produtivo mais distante o Estado deve ficar.

O setor de energia gaúcho deveria respirar mais mercado e não estado. O
atual estágio das estatais gaúchas comprovam isso. O material exposto acima é
taxativo. Quanto mais regulação e supressão da concorrência, mais ineficiência e
caos produtivo. Precisamos de um choque de livre mercado no setor de energia.
Precisamos de livre mercado nesse e nos demais setores da economia gaúcha.
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