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Eletrobras pretende investir
R$ 60,8 bilhões até 2018
O presidente da Eletrobras, José da Costa, apresentou na última sexta-feira (28.03)
em Brasília, o Plano Diretor de Negócios e Gestão (PDNG) para o período entre 2014
e 2018. Segundo o executivo, o Plano prevê investimentos de R$ 60,8 bilhões, para
o quinquênio, nas três áreas de negócio da empresa, ﬁcando Geração com R$ 35,4
bilhões, Transmissão com R$ 17,3 bilhões e Distribuição, com R$ 8,1 bilhões.
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O resultado negativo de R$ 6,3 bilhões no exercício de 2013 não chegou a abalar
a conﬁança do executivo no futuro da Eletrobras. “O resultado foi afetado por eventos
não recorrentes, como o Plano de Incentivo ao Desligamento”, disse Costa. O PID foi
responsável por uma despesa de R$ 1,7 bilhão no ano passado, mas, de acordo com
o presidente da Eletrobras, ele se pagará rapidamente. “O plano levará a uma redução
de R$ 1,2 bilhão por ano na folha”, disse José da Costa, para quem o resultado deste
ano será muito diferente do de 2013. “Todos nossos estudos apontam que
a Eletrobras terá lucro em 2014”, aﬁrmou.
José da Costa aﬁrmou que, do total dos recursos necessários para o cumprimento do
PDNG-2014/2018, R$ 33,1 bilhões já estão contratados. As fontes dos recursos já
garantidos são divididas em R$ 14,2 bilhões provenientes das indenizações obtidas
pela antecipação das renovações das concessões, R$ 13,5 bilhões de empréstimos
contratados e R$ 5,4 bilhões do caixa da empresa. “A Eletrobras é uma empresa
sólida, líder do mercado de energia elétrica no Brasil, dona de 33% da capacidade de
geração e de 52% das linhas de transmissão do país, e uma das 15 maiores do mundo
em seu ramo de negócios. Com esse portfólio, não creio que haja qualquer diﬁculdade
de obtermos ﬁnanciamento para nossos projetos”, disse o executivo.
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