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Para especialista, renúncia do presidente da 

Eletrobras sinaliza dificuldade com privatização 

Para Nivalde de Castro, o dilema agora é a escolha do sucessor de Wilson 

Ferreira Junior 

Por: Letícia Fucuchima 

 

A renúncia de Wilson Ferreira Júnior da presidência da Eletrobras põe em 

evidência as dificuldades de ordem política para a privatização da gigante 

estatal, avalia o coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico 

(Gesel), da UFRJ, Nivalde de Castro. 

“Ele arrumou a casa do ponto de vista econômico, mas a decisão da 

privatização agora está com o Congresso, e aí ele não tem capacidade de 

levar isso adiante, porque ele não é um político, mas sim um executivo de 

altíssimo nível”, afirma o especialista. 

Para Castro, o dilema agora é a escolha do sucessor de Ferreira Junior. 

“Certamente será alguém vinculado a um grupo político, o que pode 

dificultar a agenda da privatização”.  

Nomeado ao cargo em 2016, Ferreira Junior foi responsável pela 

reestruturação da Eletrobras. Antes de assumir o comando da gigante 

estatal, teve uma passagem de destaque na presidência do Grupo CPFL, 

logo após a elétrica ter sido privatizada.  

Entre os destaques da gestão de Ferreira Junior na Eletrobras, estão a 

diminuição do número de empregados, de mais de 20 mil para pouco mais 

de 12 mil até o fim de 2020; a privatização das seis distribuidoras no Norte 

e Nordeste, que traziam elevados prejuízos ao grupo; a redução do número 

de sociedades de propósito específico (SPEs) nas quais a estatal tem 

participação; e a diminuição da alavancagem.  

O projeto de lei de privatização da Eletrobras, encaminhado ao Congresso 

pelo governo em novembro de 2019, enfrenta resistência principalmente no 



Senado. Ainda não foi criada a comissão especial por onde a proposta 

começará a tramitar e nem foi escolhido um relator. 

No entanto, na semana passada, o ministro de Minas e Energia, Bento 

Albuquerque, disse acreditar que a privatização poderia ser concluída neste 

ano, com a aprovação do PL ainda no primeiro semestre. 
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