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ELETROSUL X CGTEE
...da Incorporação ao prejuízo anunciado...

Inicialmente, a decisão de Incorporação é um mistério obscuro. Ninguém sabe ao certo de quem partiu a ideia, 
assim como também os tais pareceres são secretos, não tendo sido divulgados. Pelo contrário. São guardados a 
sete chaves sob a desculpa esfarrapada de que se referem a segredos empresariais. 
Genuína falácia!
Uma visão estritamente regional e nacional, açodada e pautada em falsas premissas, poderá vir a afetar toda a 
conjuntura econômica da Eletrobrás, por contaminação, afetando seus ativos e re�etindo, de forma direta, no 
relacionamento com acionistas e demais investidores. 
Essa prevista Incorporação invertida das empresas Eletrosul x CGTEE para constituir a nova empresa CGT Eletrosul 
- segue com Patrimônio Líquido negativo de 4,5 bilhões.
Comparando o resultado dos 2º trimestres de 2018 e 2019 da companhia, é possível a�rmar que a Receita opera-
cional líquida teve um decréscimo de 5,75%, mesmo a Usina Candiota tendo passado por um “overhaul” no �m 
de 2018. Os custos e despesas operacionais apresentaram uma diminuição no mesmo período analisado, entre-
tanto o resultado da operação da CGTEE mantém um constante dé�cit na atividade �m da empresa, que é 
geração de energia térmica.
Contemplam este cenário preocupante, duas usinas Termoelétricas cerradas por problemas ambientais. Saldo de 
uma duvidosa transação entre o governos passados e Chineses, a unidade de Candiota (Termoelétrica a carvão), 
possui largo histórico de problemas operacionais.
Nesta proposta em questão o prejuízo acumulado gera crédito tributário junto à Receita Federal, que caso a nova 
empresa obtenha lucros, poderá utilizar.  É a conhecida moeda de troca sem propósitos econômicos.
Diferente da CGTEE a Eletrosul é uma empresa cujo histórico positivo de resultados econômicos traz aos seus 
colaboradores o reconhecimento de seu suor através da frequente distribuição de lucros e resultados (PLR).
O cenário projetado, pós esta Incorporação às avessas é de resultados econômicos negativos. 
Para conhecer:
•    Neste 1° semestre de 2019, a empresa CGTEE apresentou prejuízo de 341 milhões de reais enquanto a Eletrosul, 
gerou um lucro líquido de 265 milhões de reais.
•    De há muito, esta Intersindical alerta para o risco de a unidade de Candiota não performar. 
•    E caso este nosso temor se con�rme, será catastró�co para os empregados de ambas as empresas. 
•    Por certo se efetivamente ocorrer a Incorporação anunciada em 30/08/2019, seguramente no �nal do Exercício 
de 2019, a nova empresa CGT Eletrosul, provavelmente vai fechar o exercício de 2019 com prejuízo. Uma pá de cal 
para PLR....
•  Rumores dão conta de que essa estratégia vem ao encontro de constituir saneamento �nanceiro e vender 
juntas CGTEE e Eletrosul. 

Por último, visualiza-se mais na frente que a forma como está sendo efetuada essa Incorporação poderá existir 
vários problemas com consequências danosas para a empresa Eletrosul com ín�mas chances de reversão.

Derradeiramente, encaminhamos à atual Diretoria Executiva, um pedido de esclarecimentos sobre os fatos aqui 
elencados.


