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RESUMO 

 

Esta dissertação descreve sobre o problema das terceirizações no setor elétrico e o 
elevado número de acidentes fatais laborais, envolvendo esse tipo de trabalhador. 
Também relata sobre a dificuldade de se estudar acidentes do trabalho pela falta de 
informações precisas e propõe um estudo comparativo da quantidade de acidentes 
fatais do trabalho, envolvendo funcionários próprios e terceiros do setor elétrico 
brasileiro no período de 8 anos (2006 – 2013). Como fonte de informações para a 
montagem do banco de dados foram selecionados os relatórios de estatísticas do setor 
elétrico brasileiro desenvolvidos pela Fundação Coge, por apresentarem informações 
de todas as empresas do setor - congregadas por ela - e também por exibirem 
informações mais consolidadas que outros relatórios oficiais do governo. No período 
examinado foram encontradas 590 fatalidades no trabalho, sendo que os terceirizados 
apresentaram o maior número de acidentes com 83% das fatalidades. O setor de 
distribuição de energia foi o que apresentou o maior número de infortúnios sendo 
responsável por 541 mortes do total. Quanto aos tipos de acidentes, o contato acidental 
com eletricidade foi o que mais vitimou trabalhadores. No cálculo da taxa de 
mortalidade específica por acidente de trabalho, as empresas terceirizadas novamente 
se destacam como as que mais vitimaram funcionários superando exorbitantemente a 
média nacional. Os maiores índices foram encontrados nas regiões Norte e Centro-
Oeste, mesmo apresentando menos empresas que outras regiões. As concessionárias 
com poucos acidentes fatais no trabalho possuíam em sua maioria poucos 
trabalhadores e a variação da quantidade entre os funcionários próprios e terceiros, era 
bem próxima. As concessionarias mesmo tendo o dobro de funcionários próprios 
apresentaram menos da metade dos acidentes ocorridos nas empresas terceirizadas. É 
possível então concluir que o número de empregados influencia na quantidade de 
acidentes fatais nos dois grupos de funcionários estudados, contudo, essa relação é 
mais direta e danosa para com os trabalhadores terceirizados. 
  
Palavras-chave: privatização, terceirização, acidente fatal, setor elétrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation describes the problem of outsourcing in the electrical sector and the 
high number of fatal accidents involving this type of worker. It also reports on the 
difficulty of studying occupational accidents by the lack of accurate information and 
proposes a comparative study of the number of fatal work accidents involving own 
employees and third parties in the Brazilian electricity sector in the eight years period 
(2006-2013). As a source of information for mounting the database statistics reports 
were selected from the Brazilian electric sector developed by Coge Foundation for 
presenting information of all companies in the sector - gathered for it - and also exhibit 
more accurate information than other reports Government officials. In the period 
examined, there were 590 fatalities at work, and outsourced workers had the highest 
number of accidents with 83% of fatalities. The energy distribution sector was the one 
that presented the greatest number of misfortunes being responsible for 541 deaths of 
the total. As for the types of accidents, the accidental contact with electricity was what 
most victimized workers. In calculating the specific mortality rate due to work-related 
accidents, outsourced companies again stand out as the most victimizing employees, 
exceeding the national average exorbitantly. The highest indices were found in the north 
and center-west regions, even though they had the smallest number of companies. 
Concessionaires with few fatal accidents at work had in their majority few workers and 
the variation of the quantity between the own and third employees, was very close. The 
concessionaires, even though they had twice as many employees, presented less than 
half of the accidents that occurred in outsourced companies. You can then conclude that 
the number of employees influences the number of fatal accidents in the two groups 
studied officials, however, this ratio is more direct and damaging to with outsourced 
workers. 
  
Keywords: privatization, outsourcing, fatal accident, electrical sector. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

Com o surgimento do trabalho vieram os riscos dos trabalhadores se 

acidentarem ou adoecerem em decorrência da atividade que eles executam. Alguns 

tipos de serviços apresentam probabilidades de infortúnios maiores e outros em menor 

escala, mas todas as atividades laborais, diretamente ou indiretamente, podem gerar 

algum agravo à saúde dos funcionários.  

Acidente de trabalho possui várias definições. Legalmente é definido pela Lei nº 

8.213 de 24 de julho de 1991 no artigo 19 como o acidente que ocorre pelo exercício do 

trabalho a serviço da empresa, do empregador doméstico ou ainda no trabalho dos 

segurados como norteia o inciso VII do artigo 11 desta mesma lei, que provoquem 

lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda ou ainda redução 

permanente ou temporária da capacidade para o trabalho.  Segundo a NBR 14280 

(seção 2.1) ela é delimitada como uma ocorrência imprevista e indesejável, instantânea 

ou não, que possui relação com o trabalho executado pelo empregado e que resulte ou 

possa resultar numa lesão pessoal. Independente da definição adotada, todo acidente 

causa sofrimento nos envolvidos. Quando se trabalha com eletricidade as 

consequências do acidente geralmente são graves, pois o simples contato acidental 

com um condutor energizado pode levar ao óbito.  

Segundo dados extraídos dos últimos acessos livres dos relatórios estatísticos 

da Fundação do Comitê de Gestão Empresarial (COGE), que é um sistema ligado ao 

governo que monitora o número de acidentes na rede elétrica, no ano de 2014 

ocorreram 59 acidentes fatais envolvendo companhias responsáveis pela geração, 

transmissão e distribuição de energia. Desse número de acidentes 53 ocorreram nas 

empresas terceirizadas, ou seja, aquelas empresas que prestam serviços às 

companhias elétricas dentro do território nacional e 6 com funcionários próprios das 

concessionárias. 

As terceirizações no sistema elétrico começaram a ser acentuadas nos anos 90 

por causa das privatizações e hoje o número de terceirizados é maior que o de 
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funcionários próprios. Do levantamento estatístico nacional feito pela Fundação Coge, 

com base nos dados levantados no ano de 2014, esses trabalhadores somavam 

135.113 contra os 96.757 das concessionárias.  

Lorenzo (2001) cita que a privatização do setor elétrico aconteceu a partir de um 

abrangente programa que a princípio tinha o objetivo de arrecadar recursos para o 

tesouro nacional e reduzir o papel do Estado, que não possuía recursos para investir no 

setor, uma vez que as empresas elétricas estavam endividadas, não apresentavam 

condições para continuar o processo de expansão que o país precisava e havia 

possibilidades reais de falta de energia. Nesse cenário o governo decidiu começar as 

privatizações mesmo sem ter um marco regulatório do setor.  

O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos 

DIEESE (2010) em seu estudo revelou que a falta de regulamentação foi um dos 

fatores responsáveis para que a iniciativa privada atuasse no setor elétrico conforme a 

lógica do mercado de menor custo e maiores ganhos. Para se obter lucros maiores as 

empresas passaram por cortes no número de funcionários e terceirização das 

atividades. Essas atitudes explicam o motivo de que hoje o maior contingente de 

trabalhadores do setor elétrico não trabalha nas empresas que obtiveram as 

concessões. 

Coutinho (2015) cita que as terceirizações, como em todos os setores em que 

ocorrem, significam menores salários, baixos benefícios sociais, diminuição das 

qualificações e extensas jornadas de trabalho, o que leva os profissionais a adoecerem 

mais nessas empresas. Como explica Silva (2013), os contratados pelas empresas 

terceirizadas são considerados trabalhadores de categoria ”inferior” mesmo que 

desempenhem as mesmas funções dos funcionários contratados diretamente das 

empresas. 

Os autores Batra; Ioannides (2001) em seu artigo fizeram uma análise dos 

acidentes em empresas de geração, transmissão e distribuição de energia e revelaram 

que 41,33% dos acidentes no mundo ocorrem com funcionários de empresas 

contratadas.  
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No Brasil esse índice é ainda mais elevado. Segundo os dados do relatório de 

estatística de acidentes do setor elétrico, elaborado pela Fundação Coge no ano de 

2014 este indicie de acidentes foi de 72,58% (FUNCOGE, 2015). 

Segundo os dados da Funcoge (2015) as principais causas dos acidentes dos 

dois grupos de funcionários – próprios e terceiros – foram eletricidade, quedas e 

veículos. O contato acidental com eletricidade e as quedas são acidentes típicos de 

trabalhos com energia elétrica e que, teoricamente, podem ser evitados com o 

cumprimento das normas de segurança. Esses dados também servem para demonstrar 

que a falha na segurança da execução dos serviços dos dois grupos é similar, variando 

somente o número de óbitos anual. 

As terceirizações são uma realidade no Brasil e não existem mais formas de 

retornar ao patamar anterior ao dos anos 90, período em que começaram as 

privatizações. Segundo informações vinculadas na mídia existia interesse do governo, 

ainda em 2016, de privatizar mais algumas distribuidoras de energia vinculadas a 

Eletrobrás. Com a volta das privatizações existe a possibilidade do aumento do número 

de funcionários terceirizados. 

Estudo como o de Borges; Druck (1993) relaciona as terceirizações com a 

precarização dos serviços e aos altos índices de acidentes. Segundo as autoras as 

empresas terceirizadas buscam a racionalização do tempo de trabalho com a 

diminuição do número de trabalhadores por atividade, o que acaba deteriorando a 

qualidade do serviço e implica no aumento dos riscos de acidentes laborais e na 

precarização das condições de trabalho. Todavia é importante também saber se existe 

um índice de maximização do sistema, onde funcionários próprios e contratados 

trabalhem com baixos índices de sinistralidades. 

Um estudo das taxas de mortalidade específica por acidente de trabalho ajuda 

a determinar os riscos e agravos existentes nos ambientes laborais. O seu uso é uma 

excelente ferramenta, pois permite comparar os riscos de cada atividade e os locais 

onde elas ocorrem em maior quantidade. Com o emprego dessas informações é 

possível gerar ações preventivas e atuar nos locais onde a taxa é mais elevada. 

Desta forma, neste trabalho, propõe-se uma análise comparativa da quantidade 

de acidentes fatais do trabalho envolvendo funcionários próprios e terceiros do setor 
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elétrico, através de exame comparativo das médias das fatalidades dos dois grupos de 

trabalhadores (próprios e terceiros).  

É proposto, também, estudo da relação entre a quantidade de funcionários – 

contratados e próprios -  e os índices de acidentes, por meio de comparação das taxas 

de mortalidade específicas do trabalho com eletricidade entre empresas e regiões do 

país.  

Os dados foram extraídos dos relatórios anuais de acidentes fatais do setor 

elétrico da Fundação Coge, no período de 2006 a 2013.  

Outra forma de obtenção dessas informações foi diretamente junto à duas 

empresas do setor elétrico, mas esta prática se mostrou inviável em duas situações. Na 

primeira concessionária em que essas informações foram requeridas, a empresa alegou 

que por serem dados que envolviam eventos com morte de empregados - próprios ou 

terceiros - e descrição da sua ocorrência, tais dados exigiam sigilo, sob pena de 

processo judicial no caso de exposição dos funcionários. Já a segunda Companhia, 

alegou que não possuía sistema de informatização para gerenciar essas informações. 

O trabalho é fonte geradora de riquezas, onde os trabalhadores trocam a sua 

força de trabalho por capital, e esse deveria prover o seu sustento e o da sua família. O 

que não se justifica é o fato de um grande número de operários não voltarem mais para 

as suas casas, pois este mesmo trabalho é o causador de sofrimentos e mortes.  Esta 

dissertação busca, então, estudar o comportamento e causas dos acidentes de trabalho 

nas empresas do setor elétrico para que cada vez menos trabalhadores tenham que 

perder suas vidas nas atividades laborais. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é analisar as estatísticas de acidentes fatais no 

trabalho do setor elétrico brasileiro (geração, transmissão e distribuição) para contribuir 

com elementos que possam servir de parâmetros para novas políticas norteadoras do 

setor.  

Para complementar, este trabalho traz os seguintes objetivos específicos: 
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1. Criar um banco de dados com informações sobre os acidentes fatais no 

trabalho do setor elétrico com base nas informações dos relatórios 

estatísticos da Fundação Coge no período de 2006 a 2013 e de outras 

empresas do setor elétrico brasileiro; 

2. Realizar análise comparativa entre a quantidade de acidentes fatais entre 

trabalhadores próprios e terceirizados das empresas do setor elétrico; 

3. Calcular a taxa de mortalidade específica por acidente de trabalho das 

empresas, comparar com os índices nacionais de mortalidade e averiguar 

se existe diferença por região; 

4. Analisar como o número de funcionários, próprios das empresas e 

terceirizados, influencia na quantidade de acidentes fatais nos ambientes 

laborais; 

5. Examinar quantitativamente e qualitativamente todos os resultados obtidos 

visando produzir novos dados sobre a problemática das terceirizações e dos 

altos índices de acidentes fatais no trabalho com eletricidade. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Os acidentes do trabalho no Brasil têm aumentado ao longo dos anos e são um 

grande desafio para as políticas públicas do governo. No setor elétrico este problema 

não é diferente, ainda que em menor escala quando comparado com áreas como a da 

construção civil – campeã nacional do número acidentes envolvendo trabalhadores. 

Existem estudos que relacionam a elevação do número de acidentes à 

problemática da privatização das empresas de energia elétrica, que trouxe os reflexos 

de uma nova forma de gestão mais globalizada, focada em metas de maiores ganhos, 

equipes cada vez menores e terceirizações dos serviços. 

Os trabalhadores terceirizados representam o maior número dos acidentados 

se comparados com os acidentes de funcionários próprios. O que o trabalho propõe de 

novo ao estudar os acidentes com trabalhadores envolvendo energia elétrica é analisar 
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estatisticamente esses dados na procura de elementos que possam servir de 

parâmetros para novas políticas norteadoras do setor. 

Ao longo do estudo fatores limitantes já eram esperados, como a falta de 

informações precisas. Mesmo o Sistema Elétrico Brasileiro, que durante muito tempo foi 

considerado como referência em relação aos outros setores por possuir um enorme 

banco de dados, sofreu no ano de 2015 mais um desmantelamento.  

A Fundação Coge, órgão responsável em divulgar anualmente relatórios 

estatísticos sobre saúde e segurança do trabalho das empresas do sistema elétrico 

congregado por eles – 90% da energia produzida, transmitida e distribuída 

nacionalmente – decidiu, após reunião dos seus diretores, não divulgar mais livremente 

esses tipos de informações e também decidiu pela retirada de todos os dados 

estatísticos dos acidentes do trabalho da sua página na internet. Esse fato restringiu as 

análises que poderiam ser feitas, mas também serviu para aumentar a relevância do 

trabalho frente a importância de se denunciar a falta de transparência de uma entidade 

que tinha como uma das suas funções divulgar estudos e relatórios como a finalidade 

de promover a difusão e intercâmbio de informações sobre segurança do trabalho. 

 

 

1.4 RELEVÂNCIA E LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

Diminuir os índices de acidentes do trabalho deveria ser uma das principais 

prioridades do governo e empresas, pois não é admissível que vidas sejam perdidas 

nos ambientes laborais.  

A relevância desta dissertação está em estudar melhor a questão dos acidentes 

de trabalho e poder, efetivamente e com base nas análises estatísticas realizadas, 

adotar medidas que diminuam as mortes e dilacerações dos trabalhadores no setor 

elétrico.  

Uma das formas de conter e estudar os acidentes passa pelo monitoramento 

estatístico da quantidade e das causas dos sinistros. Aqui entra a limitação do projeto, 

pois após a privatização do setor elétrico a Eletrobrás parou de elaborar os boletins 

“Estatísticas de Acidentes do Trabalho no setor de Energia Elétrica” o que ficou a cargo 
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da Fundação Coge, uma entidade congregada por várias empresas do setor – públicas 

e privadas. A Fundação herdou os dados anteriores a sua formação e emitia dados 

anualmente até o final de 2015, quando decidiu não publicá-los mais e retirar todas as 

informações da rede mundial de computadores.  

O estudo então ficou limitado aos dados coletados anteriores ao site da 

Fundação ser retirado de funcionamento e de informações de outros pesquisadores que 

tiveram o setor elétrico como fonte de estudo.  

O pronunciamento do Ministro de Minas e Energia Eduardo Braga (2016), do 

governo do Presidente Michel Temer, acenou com o desejo de se retomarem às 

privatizações do sistema elétrico com algumas distribuidoras de energia já na esteira da 

desestatização, fato que foi largamente anunciado na mídia e tinha como alvo neste 

primeiro momento a Celg Distribuição S.A (CELG – D). A empresa Goiana é 

responsável pela comercialização da energia elétrica em 237 municípios goianos e 

responde na totalidade por quase 99% da energia no estado, conforme informação no 

seu site institucional.  

Se uma análise mais robusta e detalhada não foi possível de se efetuar por falta 

de informação, o estudo serve para chamar a atenção da academia, da sociedade e de 

órgãos governamentais das dificuldades em se estudar o setor no intuito de entender 

quais as causas dos acidentes, com que frequência eles ocorrem nas empresas e qual 

importância de se monitorar, publicar e manter sempre atualizados os índices de 

fatalidades com eletricidade. Países como os Estados Unidos (Bureau of Labor 

Statistics), Canadá (Canadian Centre for Occupational Health and Safety) e a União 

Europeia (Health and Safety Executive) divulgam livremente em seus sítios de 

pesquisas estes tipos de dados. 

  

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

No capítulo 1 da dissertação é explicado o contexto em que a pesquisa foi 

elaborada, o objetivo geral do estudo e os específicos. Também é descrito a justificativa 
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para a escolha e relevância do tema. Este é finalizado comentando-se as limitações 

encontradas quando se estuda os acidentes de trabalho no Brasil. 

No capítulo 2 é descrito a fundamentação teórica do estudo, onde é relatado o 

Sistema Elétrico Brasileiro desde a sua formação com pequenas usinas hidrelétricas e 

as cidades sendo formadas do redor desses empreendimentos passando pela lei de 

regulamentação da Água, período que pré-estabeleceu a estatização da energia 

elétrica e o impulso tecnológico fruto das necessidades de quebrar barreiras frente às 

dificuldades encontradas para se energizar um país de tamanho continental. Passados 

os anos dourados dos investimentos e com a crise mundial do petróleo - que fez os 

empréstimos monetários se tornarem difíceis e com juros elevados - o setor contraiu 

dividas enormes. Endividamento e governo de gestores com ideologias neoliberais 

levaram a desestatização do sistema e com ela toda a problemática da globalização 

das empresas – desde demissões em massa até o incentivo às terceirizações. A saúde 

e segurança dos trabalhadores pós-privatização fecha esse capitulo. 

No capítulo 3 é apresentada a revisão bibliográfica dos estudos correlacionados 

ao tema de pesquisa mostrando a importância do objeto de pesquisa frente a enorme 

quantidade de trabalhadores que perdem a vida no ambiente laboral. É uma situação 

tão grave que alguns autores a descrevem como uma violência social do trabalho com 

uma similaridade bem próxima, no número de óbitos, ao das guerras. 

No capítulo 4 são apresentados os materiais e os métodos utilizados no 

desenvolvimento da dissertação, começando com a montagem de um banco de dados 

com informações retiradas dos relatórios de estatística de acidentes do setor elétrico no 

período de 2006 a 2013 e cálculo das taxas de mortalidade do trabalho por empresa. 

No capítulo 5 é apresentado um estudo de caso com resultado das análises 

executadas e discutido os valores encontrados, tendo como principal intuito disseminar 

a problemática dos acidentes fatais nos locais de trabalho. 

O capitulo 6 encerra o trabalho com as conclusões finais obtidas na 

dissertação, nele é discorrido os resultados, a importância do estudo e da necessidade 

de trabalhos futuros sobre o assunto abordado.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

O sistema elétrico brasileiro tem como principal função a geração, transmissão e 

distribuição da energia elétrica, sendo responsável por todo o processo desde a 

produção da energia até a entrega ao cliente final que pode ser uma indústria ou um 

consumidor residencial. 

No Brasil, segundo dados do ano de 2016 extraídos do site da Agencia Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL), 61,82% da energia elétrica produzida são provenientes 

das hidrelétricas – o país possui atualmente 1187 usinas hidrelétricas. Novas matrizes 

energéticas começaram a ser introduzidas no sistema elétrico brasileiro – eólica, 

biomassa e solar, mas o percentual de produção ainda é pequeno em comparação a 

produção das hidroelétricas. 

A dependência das hidrelétricas como principal fonte geradora de energia já foi 

maior ao longo das décadas. Segundo Tolmasquin (2016) um dos grandes motivos da 

diminuição ou o inibidor do aumento das construções desse tipo de usina se deve aos 

embargos ambientais – enorme dificuldade de se obter uma licença de exploração e 

uso da água – e ao fato dos rios com grande potencial ainda sem exploração hídrica se 

encontrarem na Bacia Amazônica, razão pela qual dificilmente serão liberados para a 

construção de usinas hidrelétricas.  

A produção de energia nas hidrelétricas utiliza o potencial da água para 

movimentar as turbinas e nesse processo o que ocorre é a conversão da energia 

mecânica em elétrica (REIS, 2011). 

O sistema de transmissão brasileiro, segundo Creder (2007), é o responsável em 

levar a energia gerada nas usinas até as cidades e é composto predominantemente de 

estruturas de linhas aéreas com valores de tensão bem definidos e que variam de 230 

kV a 600kV.  

Nas cidades e nos grandes centros o valor da tensão é diminuído para que a 

energia possa ser utilizada pelos consumidores. Esse processo ocorre nas subestações 

abaixadoras e o valor da tensão na distribuição elétrica fica entre 11kV a 34,5kV na 
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rede primária e 380/220V ou 220/127V na secundária. Esses valores são condicionados 

pelas concessionárias de cada estado e são os mais comuns utilizados nas residências.  

Segundo a Agencia Nacional de Energia Elétrica (2008) a distribuição pode ser 

considerada como a última etapa do transporte da energia. É a eletricidade presente no 

alto dos postes e pelas calçadas dentro dos bairros e povoados. Devido a sua enorme 

abrangência é a rede que apresenta o maior número de consumidores, pois tem a 

capacidade de atender desde indústrias de médio e pequeno porte até consumidores 

residenciais de baixo consumo de energia.  

 

 

2.2 O SURGIMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

A humanidade é tão dependente da eletricidade nos dias atuais que é muito 

difícil acreditar que houve uma época em que ela não existia. Para comprovar isso 

basta uma chuva um pouco mais forte que chegue a cortar ainda que 

momentaneamente o fornecimento de energia para que os telefones das 

concessionárias do setor elétrico fiquem congestionados de consumidores reclamando, 

quando não exigindo, que o serviço seja restabelecido o mais rápido possível (Melo et 

al.,2003). 

O grande salto tecnológico que as empresas buscam hoje consiste em descobrir 

formas eficientes de produção de energia sem comprometer o meio ambiente. No início 

da sua produção isso não era levado em consideração no mundo por não haver 

preocupação com os gases poluentes gerados na sua produção. No Brasil devido ao 

seu grande potencial hídrico, o país concentrou os seus esforços em consolidar o seu 

grande parque gerador de energia através de usinas hidrelétricas, aproveitando ao 

máximo todos os seus grandes rios (Creder, 2007). 

Segundo Lorenzo (2001) a produção de energia elétrica nacional no final do 

século XIX coincide com o seu uso comercial no continente Europeu. O sistema elétrico 

brasileiro era composto de pequenas empresas - privadas nacionais e estatais - e 

estavam implantadas em municípios de pequeno porte.  
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Ainda segundo Lorenzo (2001) as empresas estrangeiras desembarcaram no 

país somente nos anos iniciais do novo século e por volta de 1920 essas multinacionais 

do setor elétrico já eram proprietárias de quase todas as empresas privadas nacionais e 

municipais. Pode se então destacar que os primeiros avanços na produção de energia 

se deram devido ao capital estrangeiro investido no Brasil. 

Como em todo modo de produção capitalista, o que essas empresas buscavam 

era obter o maior lucro com o menor investimento, o que fazia com que as tarifas 

fossem altas. Dentro de um sistema sem regulamentação era fácil se obter altos ganhos 

e esse cenário só veio a se modificar com a aprovação do Código das Águas em 1933. 

Com a entrada do código em vigor o governo se tornava o proprietário dos cursos dos 

rios e das quedas de água. O Estado assume o controle do setor, o que acaba não 

agradando as empresas estrangeiras que veem os seus ganhos caírem por não 

poderem mais subir à revelia as tarifas de energia. A queda nos ganhos foi o motivo 

que as empresas usaram na época para justificar a falta de investimento na construção 

de novos empreendimentos no setor, como cita Lorenzo (2001). 

Com um mercado consumidor de energia já formado e com forte pressão do 

setor industrial pela sua expansão o país começa a enxergar o setor elétrico como 

estratégico para o desenvolvimento que se almejava alcançar tendo como única 

alternativa para a sua consolidação a estatização das empresas de eletricidade, 

movimento esse que não foi exclusivo do Brasil, mas de vários países da América 

Latina  e no México, como mostra Leme (2009) em seu estudo comparativo. 

Em 1961 foi criada a Eletrobrás, que começa a funcionar em forma de holding 

(hierarquizado) do setor elétrico.  Através da Eletrobrás foi possível que o governo 

tivesse o controle de todo o processo – produção de energia (hidrelétricas e 

termoelétricas), linhas transmissão e redes de distribuição. Pode se dizer então que 

nesta época o sistema elétrico mudou de proprietários, passando de privado para 

estatizado. Outra função da Eletrobrás foi a formulação de políticas energéticas para o 

país (Araújo; Oliveira, 2005). 

A holding brasileira possuía metas elevadas tanto no quesito de ampliação do 

parque gerador de energia quanto no processo de interligação do sistema elétrico. O 

grande desafio era o tamanho continental do Brasil, uma nação com enorme extensão 
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necessitaria de volumosos montantes de dinheiro para a realização dos projetos 

nacionais idealizados.  

Até meados dos anos 70 o país vivia o chamado “milagre econômico” e 

conseguiu avançar bastante em vários setores que haviam sido estipulados como 

estratégicos para o desenvolvimento nacional, entre os quais estavam a siderurgia, a 

exploração do petróleo e a expansão do sistema elétrico.  

Nesse período foi iniciada a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, uma das 

maiores obras de engenharia brasileira, não só pelo seu tamanho, mas também pela 

sua enorme capacidade de produção de energia. Também foram construídas várias 

linhas de transmissão com objetivo de manter o sistema todo interligado. Lorenzo 

(2001) avalia que esse período foi considerado como o auge do setor energético 

estatizado.  

Segundo Carneiro (2009), nos anos que se seguiram, devido às crises 

internacionais do petróleo no exterior, o país encontrou dificuldades para conseguir 

empréstimos financeiros para acompanhar a expansão do sistema elétrico que o Brasil 

necessitava para continuar expandindo e respondendo ao ritmo de crescimento das 

indústrias e das cidades, cada vez consumindo mais energia. A escassez monetária e 

os altos juros dos empréstimos levaram o sistema a entrar em crise e, posteriormente, a 

sua privatização. 

 

 

2.3 CRISE E PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

Nos anos que se seguiram a saúde financeira das empresas do setor elétrico, 

como de todas as empresas brasileiras, foram se deteriorando tendo como um dos 

motivos os altos juros dos empréstimos obtidos no exterior. Como foi citado 

anteriormente, as duas crises do petróleo, em 1973 e 1979, fizeram com que captação 

de empréstimos monetários fora do país se tornasse mais difícil e com juros maiores 

(CARNEIRO, 2009). 

 Goldemberg; Prado (2003) citam que a taxa de crescimento econômico 

brasileiro começou a cair, o que levou ao não cumprimento das metas do setor elétrico. 
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Todos os setores produtivos começaram a encolher devido à crise internacional e com 

isso começou a haver sobra de energia e receitas de faturamento cada vez menores. O 

governo precisou absorver essas perdas fazendo com que a dívida externa brasileira 

aumentasse gradativamente. 

Outro fator levantado por Lorenzo (2001) foi que o governo, querendo manter o 

ritmo de crescimento, ignorou a retração econômica mundial e as consequências que 

as altas taxas de juros teriam para a nossa economia, o que entre os anos de 1981 a 

1982 levou o país a uma recessão fazendo com que dívida interna também crescesse.  

Batista (1994) cita que nesse mesmo período o governo começa a usar as 

estatais para conter a inflação impedindo que as tarifas sofram aumento com intuito de 

proteger a economia nacional. As empresas precisam amortizar essas perdas em suas 

receitas e devem manter um ritmo de crescimento imposto pelo estado como forma de 

manter a economia girando. 

 As imposições do governo levaram as empresas de energia elétrica a altos 

endividamentos e inadimplência constantes. O setor perde a eficiência que possuía na 

época do milagre econômico e ainda precisa concluir os grandes investimentos feitos 

no seu parque energético, como construções de hidrelétricas e linhas de transmissões. 

Como saída para a falta de verbas as empresas começam a tomar emprestado dinheiro 

no mercado nacional. Além de todos os problemas já enunciados o setor também 

sofreu de erros administrativos e de gestão, o que o fez investir em obras com retornos 

financeiros duvidosos, como citam Goldemberg; Prado (2003). 

Nos anos 90 a crise estava instalada, o governo não possuía dinheiro para 

investir no setor, as empresas estavam endividadas e havia ainda os riscos da falta de 

energia, com os famosos “apagões”. 

Diante dessa realidade, como forma de conter os gastos e fazer o sistema 

elétrico voltar a expandir o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso decidiu 

pela privatização do setor. Segundo Faria Neto (1994) havia naquele momento histórico 

o anseio de alguns grupos transnacionais, detentores de grandes capitais, em explorar 

o setor. Em nome da globalização pregada pelos dirigentes a frente do país na época 

começaram as fragmentações do setor. 
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 Neste novo modelo neoliberal o desenvolvimento viria através de investimento 

privado, que poderiam ser nacional ou internacional. Pregava-se que o antigo sistema 

estatal de desenvolvimento havia entrado em colapso e que a sua falência era 

irreversível. Atribuía-se também ao Estado a culpa da crise devido a sua forte 

intervenção na economia (Leme 2010).  

No modelo privado as empresas nacionais que serviam como fonte geradora de 

lucros para o país e de instrumento de políticas governamentais não são bem vistas, o 

que está em jogo e a implantação de políticas liberais onde o livre comércio regulariam 

o setor tanto na sua expansão como no valor das tarifas (ETCHEVERRY, 2008).  

Leme (2009) mostra em seu estudo que esse movimento de Reforma do Estado 

com abertura para o capital privado de áreas estratégicas anteriormente estatizadas 

não foi exclusivo do Brasil, mas que ocorreu em vários países em desenvolvimento e 

cita como exemplo o caso da Argentina e do México. Estes países passaram por forte 

pressão para a internacionalização de seus mercados estatizados pregados pelo fim de 

reservas de mercado e pelo fim de subsídios fiscais, ainda que alguns desses setores 

sejam considerados estratégicos para essas nações. 

Segundo DIEESE (2007) a privatização no Brasil ocorreu sem que houvesse 

regulamentação do Estado para o setor. A ANEEL (Agência Nacional de Energia 

Elétrica) - foi criada através da Lei nº 9.427/1996 e do decreto nº 2.335/1997 e só 

entrou em funcionamento em dezembro de 1997 como sendo um órgão de autarquia 

em regime especial ligado ao Ministério de Minas e Energia. Várias empresas já haviam 

sido privatizadas antes do órgão entrar em operação, um exemplo disso foi a 

Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro – Light - foi vendida em 1996.  

Faltou planejamento inicial, o que demonstrou que a venda atendia a alguns 

anseios de órgãos internacionais – como o Fundo Monetário Internacional FMI - que 

pressionavam o país a controlar a dívida externa para poder obter empréstimos. Esta 

organização também pregava o livre comercio como forma de se obter equilíbrio das 

contas (Araújo, 2001). 

Fischer et al. (1998) cita em seu estudo que esse imediatismo não ocorreu na 

Inglaterra quando o país decidiu pela desestatização do setor. Neste caso o governo já 
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havia efetuado estudos e possuía as regras da transição e a sistemática do novo 

sistema toda elaborada, compreendendo tanto o lado operacional quanto jurídico.   

 

 

2.4 PRIVATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÕES DO SETOR ELÉTRICO  

 

O setor elétrico brasileiro após privatizações ficou composto de empresas 

privadas e públicas. O país ainda mantém a maior parte do sistema estatal – geração 

70%, transmissão quase a sua totalidade e aproximadamente 30% da distribuição. O 

órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de 

geração e transmissão de energia elétrica é o ONS – Operador Nacional do Sistema 

Elétrico, órgão privado, mas criado por iniciativa do governo, sendo fiscalizado e 

regulamentado pela Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que é uma empresa 

estatal. Na época também foi criada a MAE – Mercado Atacadista de Energia – 

responsável pela comercialização de energia. Esse órgão foi substituído pela Câmara 

de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) em 2004, sendo ambos organismos de 

iniciativa privada (ANEEL, 2008). 

Leme (2009) destaca que com as privatizações o modelo do setor elétrico se 

modificou passando de vertical e hierarquizado onde o estado controlava todas as fases 

do processo, para um sistema horizontal de empresas privadas e livre mercado para 

concorrência entre companhias elétricas. 

A FIGURA 1 mostra a nova configuração do setor elétrico após as privatizações. 

 

FIGURA 1 – ESTRUTURAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

FONTE: LEME (2009) 
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Como as desestatizações ocorreram sem estudos preliminares, faltou na época 

regulamentação do setor e planejamento estratégico, o que levou aos apagões e 

racionamento de energia em 2001. Lorenzo (2001) afirma que foi dado pouca atenção 

ao tempo necessário para que o mercado atacadista e as empresas privadas, que 

podem ser considerados o fator principal da reforma, pudessem trabalhar corretamente. 

Faltou investimento público e privado no setor, o que levou a aumento das tarifas de 

energia e revolta generalizada da população, que na verdade pagou pela ingerência do 

sistema, mesmo com a mudança do setor de público para privado. 

 É fácil entender a revolta populacional, pois se o sistema havia sido vendido 

para ajudar o governo a pagar dívidas e para que entrassem verbas para o setor poder 

expandir – podendo chegar na casa de todos os brasileiros - e também acreditando na 

baixa das tarifas através da livre concorrência, não era o que estava acontecendo 

(ETCHERRY, 2008).  

O que a população enxergava era o trinômio composto por: racionamento, 

apagões e aumento de tarifas. Quanto ao uso racional da energia, Goldemberg; Prado 

(2003) citam que para os anos de 2001 a 2002 o governo havia estipulado uma meta de 

redução do consumo em 20% da energia consumida. 

Segundo o DIEESE (2007) esses fatores levaram a criação de um novo modelo 

para o setor, através da Lei 10.848 de 15 de março de 2004 que tinha como 

característica principal modificar a forma da escolha das concessões. Antes desta lei 

ganhava quem apresentasse maior preço, após ela o vencedor passou a ser a empresa 

que proporcionasse a menor tarifa de energia. A lei também separou o setor elétricos 

entre geração, transmissão e distribuição e criou a CCEE - já citado anteriormente - que 

veio para substituir o MAE. Autorizou a compra e venda de energia futura pelas 

produtoras de energia, determinou a diminuição dos riscos ambientais para 

empreendimentos futuros e serviu também para aumentar e consolidar o poder do 

Estado na gerencia do setor elétrico.  

Dentro deste ambiente de forte estímulo à concorrência o mercado reagiu de 

forma capitalista, seguindo os parâmetros mundiais de globalização que visam maiores 
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lucros, menores pagamentos e a busca constante de eficiência – gerir com menores 

perdas e flexibilização de recursos humanos (BORGES; DRUCK, 1993). 

Etcheverry (2008) cita em seu estudo que uma das primeiras atitudes das 

empresas desestatizadas foi enxugar o seu quadro de empregados, o que levou a um 

grande número de demissões de funcionários.  

Como efeito direto a esses cortes o país acabou excluindo do mercado de 

trabalho profissionais altamente qualificados e perdeu capital intelectual, ou seja, 

grandes conhecimentos da engenharia nacional na área de construção de barragens, 

linhas de transmissão e subestações adquiridos durante os anos de expansão do 

sistema elétrico. Nas décadas seguintes não se formaram outros profissionais para 

substituir os que foram demitidos devido a retração do setor. 

Krein (2007) cita que com o pretexto de enfrentar a grade taxa de desemprego 

nos anos 90 o governo brasileiro autoriza as terceirizações e junto com ela a 

flexibilização dos direitos trabalhistas. 

 Uma das consequências desse cenário se reflete na forma como o setor elétrico 

está organizado hoje – o número de trabalhadores terceirizados é maior que o de 

contratados – e os sérios danos que isso causa ao sistema por possuir forte relação ao 

aumento dos acidentes de trabalho (COUTINHO, 2015).  

É possível analisar que a readequação do sistema aconteceu à custa das 

demissões em massa e forte estimulo as terceirizações, o que na época as empresas 

justificaram como sendo a única forma de se obter competitividade para poderem 

continuar atuando com o padrão de qualidade que era exigido na época e de 

conseguirem atingir maiores lucros. Para o trabalhador ficou o aumento das tarifas de 

energia, o desemprego e, posteriormente, para os que permaneceram no mercado de 

trabalho no mesmo setor a subcontratação, também denominado como funcionário 

“terceirizado”. 

 

 

2.5 TERCEIRIZAÇÕES E FLEXIBILIZAÇÕES DO TRABALHO 
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Para compreendermos a problemática das terceirizações precisamos entender 

os mecanismos do mundo globalizado. Borges, Druck (1993) citam que o processo da 

globalização poderia ser resumido em três movimentos; o primeiro seria a 

interpenetração patrimonial – aumento de investimento financeiro feito por não 

residentes, ou seja, grandes empresas, indústrias ou investidores internacionais 

aplicando no mercado cambial de países que não são o seu de origem, chegando ao 

ponto de não ser mais possível diferenciar entre setor financeiro e setor produtivo. A 

máxima desse movimento seria o fato de qualquer pessoal poder investir em qualquer 

lugar do mundo.  

O segundo movimento ficaria por conta da formação de grandes “oligopólios” 

globais, responsáveis - devido a sua grande concentração de capital – de controlar 

determinados setores industriais, o que levou ao desaparecimento, para não dizer 

“aniquilação” de empresas menores que, por não terem sustentação financeira para 

poderem competir, foram vendidas ou faliram.  

O último movimento ficaria por conta das mudanças na forma como é feito o 

gerenciamento das empresas que agora são globais - busca constante de melhorias na 

produção empregando de forma racionalizada a mão de obra para a sua execução.  Um 

exemplo bem prático dessa forma de gestão é um carro alemão ter as suas peças 

fabricadas no Brasil ou no México e ser montado na Alemanha. Não existem mais 

barreiras para a comercialização de produtos ou serviços no mundo. 

Segundo Coutinho (1993) o desenvolvimento das telecomunicações e da 

informática propiciou esses avanços do mundo globalizado, mas tudo o que foi exposto 

é somente uma visão mercantil do sistema, o que não deve ser esquecido e é objeto de 

estudo desse trabalho é o lado social, pois na base do sistema, girando as 

engrenagens estão os trabalhadores e é sobre eles que pesa essas mudanças que 

para alguns autores é considerado a crise da sociedade do trabalho. 

No Brasil esse movimento teve início dos anos 80, mas nesta época ficou restrito 

somente a algumas empresas, tendo o seu maior impulso foi na década de 90 quando 

o país foi governado por gestores que foram fortemente influenciados por políticas 

neoliberais - que pregavam menor interferência do estado na economia e 

desestatização dos setores antes considerados essenciais para o desenvolvimento – 
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por acreditarem que esse era o melhor caminho ou o norte para o desenvolvimento do 

país (KREIN, 2007). 

No Brasil a terceirização está diretamente ligada à crise do mercado de trabalho 

que veio sendo disseminada ao longo das últimas décadas e, portanto, pode ser 

entendida como um reflexo das mudanças ocorridas no mundo globalizado – aqui se 

enquadra não somente a produção industrial como também os mercados. É também 

considerada como uma nova forma de desenvolvimento do capitalismo (DIEESE, 2010). 

Segundo o DIEESE (2007) a terceirização pode ser explicada de uma maneira 

sucinta como um método pelo qual uma empresa para de realizar algum serviço e o 

transfere para ser executado por outra empresa. Neste processo a empresa que 

repassa os serviços é denominada “contratante” e a que vai realizar a atividade 

“contratada” ou terceirizada.  

        Segundo Borges e Druck (1993) as terceirizações ainda podem ser feitas de duas 

maneiras distintas: no primeiro caso a empresa contratante para de executar ou 

produzir um determinado serviço utilizado na sua produção e passa a comprar de outra 

empresa, o que muitas vezes acaba levando a desativação de um determinado setor 

dentro da contratante que agora não precisa mais de funcionários próprios para 

executar a atividade; no segundo caso a empresa contrata outra empresa – terceira – 

para executar atividades dentro da empresa contratante.  

        Uma terminologia que pode gerar dúvida e que será largamente utilizada na 

dissertação é o termo trabalhador terceirizado. A terceirização acontece pelo fato de 

uma empresa contratar outra para executar serviços para ela. A empresa que vai 

prestar os trabalhos é a terceirizada, os empregados da terceira são contratados diretos 

por ela e, portanto, não serão terceirizados, mas fazem parte do processo de 

terceirização.  

Os entusiastas das terceirizações pregam que quando uma empresa terceiriza 

os serviços, ela os transfere para outra empresa que assumirá aquela função melhor do 

que ela. Com isso a empresa pode se concentrar em executar apenas os serviços nos 

quais ela se especializou e possui capacidade em fazer. Assim, quando isso ocorre a 

empresa contratante consegue focar melhor na sua atividade e elimina gastos com 

setores, equipes e até maquinários (DRUCK; FRANCO, 2008). 
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 As empresas ao terceirizarem as atividades cortam despesas e ganham em 

produtividade. O grande problema é que essa flexibilização não acontece assim, muitas 

vezes as empresas terceirizam “atividade fim”, ou seja, a que ela executa simplesmente 

para diminuir despesas e obter lucros maiores. Ela deixa de fazer uma atividade ou 

continua fazendo só que em menor quantidade e transfere para a terceira a maior carga 

de trabalho a ganhos menores.  

Segundo Antunes e Druck (2013) outro fator também observado é que as 

empresas terceirizadas no Brasil fornecem salários mais baixos, possuem 

trabalhadores com menores qualificações e a isso se junta o péssimo ambiente laboral 

que o trabalhador vai encontrar durante a execução das suas atividades, muitas vezes 

locais precários e com condições insalubres. 

 Nota-se uma grande diferença entre a terceirização pregada pelos gestores e a 

realidade de muitos serviços. Essa questão das condições de trabalho será vista com 

mais detalhes quando for realizada abordagem dos trabalhos dos eletricistas 

terceirizados. 

Druck; Franco (2008) citam que a terceirização é uma das muitas formas de 

flexibilização do trabalho, pois através dela é possível se observar o grau de liberdade 

que os proprietários do capital possuem para gerenciar e dominar a força trabalhadora 

e eles fazem isso quando transferem as responsabilidades trabalhistas de contratos de 

prestação de serviços para a contratada e ainda encontram subsídio legal na legislação 

trabalhista devido às modificações que restringem os direitos dos trabalhadores e 

aumentam o empoderamento dos empresários.  

É essa mesma flexibilização que nas contratadas é responsável pela 

precarização dos trabalhos, como jornadas prolongadas, baixos salários e funcionários 

sem registro em carteira (DRUCK; FRANCO, 2008). 

As terceirizações no setor elétrico aumentaram após as privatizações com a 

abertura para o capital privado e do novo rearranjo do sistema. As empresas 

começaram a buscar equilibrar as suas contas para poder obter maiores ganhos com 

menores investimentos. A busca pela excelência e para atingir as metas das 

concessões e das tarifas acaba estimulando esse aumento de funcionários 

terceirizados (DIEESE, 2010).  
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 O relatório do DIEESE (2007) chama atenção para a forma como é executado o 

modelo tarifário. Para cada concessionária que passa por avaliação é criada uma 

“empresa espelho” que servirá como referência para a avaliada. A partir dessa 

comparação a Agencia Nacional de Energia Elétrica estabelece a quantidade de 

trabalhadores ou mão de obra necessária para atender a localidade da concessão. É 

nesse sentido que as empresas do setor acabam justificando as terceirizações, pois 

nessa análise a Aneel não avalia eventuais ganhos trabalhistas dos funcionários, 

fazendo com que a única forma de se atingir a meta de custos estipulados através da 

empresa referência passe pela flexibilização dos trabalhos. 

O processo das terceirizações expandiu ao longo dos anos e atingiu também 

outros setores públicos ainda sob controle estatal, como o financeiro e o petroquímico 

como mostra Coutinho (2015).  A única modificação em relação ao setor privado é que 

as terceirizações no setor público ocorrerem através de licitações, dessa forma a 

administração pública pode transmitir serviços para outra empresa. 

 Segundo o DIEESE (2007) as terceirizações acontecem com frequência nas 

distribuidoras de energia que para conseguirem atingir as metas de expansão do 

sistema de energia, elaboram licitações onde companhias privadas executam os 

serviços para ela, mesmo que essas sejam consideradas atividades-fim das empresas. 

Dessa forma a contratante mantém um quadro reduzido de servidores,  ainda que eles 

possuam as mesmas funções empregatícias dos funcionários das contratadas, na 

maioria das vezes eles atuam apenas com fiscais das obras que serão executadas. 

 

2.6 A SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHORES NO SETOR ELÉTRICO 

BRASILEIRO 

  

Segundo Chiavaneto (2004) a segurança do trabalho tem como característica 

principal proteger os trabalhadores dos acidentes de trabalho garantindo a sua 

integridade física e mental. Ela atua adotando medidas de segurança que são 

elaboradas através de observações e técnicas de análise de risco, que tem como 

função estudar causas e consequências que podem gerar infortúnios no ambiente de 

trabalho. Todo acidente pode gerar perdas humanas que são imensuráveis, como 
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também perdas materiais. Em ambos os casos a retomada da normalidade é oneroso 

tanto para as empresas como para a sociedade. 

O acidente do trabalho é definido pela Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991 em 

seu art. 19 como sendo aquele acidente que ocorre pelo exercício do trabalho 

provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou redução da 

capacidade de trabalho permanente ou temporária. Na forma jurídica o acidente se 

caracteriza pela existência de um agente que produza um dano e então se tem um 

nexo. Quando o agente for o responsável direto do dano se tem um nexo causal 

(GONCALVES, 2015).   

Independente da definição o que chama a atenção são os números. Segundo 

dados do Ministério do Trabalho e Emprego entre 2007 a 2013 ocorreram 5 milhões de 

acidentes do trabalho no Brasil e desses 45% resultaram em morte. Esses números são 

dados oficiais dos acidentes, mas é sabido que os valores são bem maiores, pois 

muitos acidentes acontecem e não são notificados, ou seja, na sua ocorrência não foi 

aberta a comunicação de acidente de trabalho (CAT) e, portanto, não tem como o 

governo monitorar o infortúnio (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2015).  

A pratica da não notificação do acidente de trabalho é muito comum no meio 

rural, em acidentes domésticos e naqueles de menor gravidade onde o empregado nem 

chega a ter um atendimento médico. Existe ainda os casos em que os funcionários 

temendo represália do empregador ou medo de perder o emprego não comunicam que 

se acidentaram (RESENDE; SALIM; SERVO, 2012). 

Os trabalhadores do setor elétrico convivem diariamente com os riscos inerentes 

da profissão. Assim como todas as ocupações o trabalho com eletricidade também 

apresenta as suas peculiaridades. O que distingue o trabalho dos eletricistas dos outros 

tipos de serviços é que a eletricidade é invisível, o que impede que os trabalhadores 

façam distinção entre um condutor energizado e um desenergizado sem o uso de 

aparelhos de medição (LOURENÇO; SILVA; SILVA FILHO, 2007).  

Um dos maiores riscos e o que ocasiona mais fatalidades segundo os relatórios 

estatísticos da Fundação Coge (Funcoge, 2013) é o choque elétrico. A eletrocussão 

acontece quando o corpo humano entra em contato com uma corrente elétrica. O 

organismo humano por possuir uma grande quantidade de água e eletrólitos apresenta 
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uma baixa resistência à passagem de corrente, o que faz com que ela circule de uma 

extremidade até a outra fazendo com que a pessoa se torne parte do circuito elétrico 

(KYLE et al., 2004). 

Segundo Cotrim (2003) o choque elétrico ocasiona queimaduras de vários graus, 

inibição do sistema nervoso central causando asfixia, fibrilação ventricular e alterações 

na estrutura do sangue desencadeado pelo seu aquecimento. 

 As consequências estarão relacionadas ao valor da corrente, o seu percurso - 

sempre o pior caso será quando ela passar pelo coração - tempo de exposição e a sua 

faixa de frequência (COTRIM, 2003). 

Devido as suas especificidades com relação aos riscos que a eletricidade 

apresenta para a saúde e a vida dos eletricistas é garantido pela Lei n. 7.369 de 

20.09.1985 o direito de periculosidade – adicional de 30% sobre o salário – para 

trabalhadores que executam atividades em equipamentos ou instalações em alta 

tensão – diferença de potencial superior a 1000 volts em corrente alternada e 1500 

volts em corrente continua - ou baixa tensão – diferença de potencial superior a 50 volts 

em corrente alternada e 120 volts em corrente continua - tem direito ao benefício e ele 

não se restringe somente ao empregado que tenha contato direto, mas também aquele 

que execute serviços nas suas proximidades de circuitos ou equipamentos 

energizados. Como exemplo pode-se citar os quadros de distribuição de energia, 

transformadores, banco de capacitores, entre outros (ATLAS, 2015).  

Segundo Gonçalves (2015), antes da Lei Trabalhista n. 7.369 de 20.09.1985 

entrar em vigor somente os serviços com explosivos e inflamáveis tinham direito a 

periculosidade. Se for traçado um parâmetro com quais tipos de riscos no trabalho a 

eletricidade se equipara é possível notar qual é o seu poder de vitimização. Devido a 

sua grande difusão a eletricidade está presente em todos as residências, esse fator 

acaba impedindo que as pessoas percebam que vivem cercadas de riscos de acidentes 

com elétricidade diariamente. 

Estudos estatísticos internacionais dos acidentes de trabalho com eletricidade 

como o executado por Batra; Ioannides (2002) mostram que esses tipos de acidentes 

não são os maiores em números, mas sim em fatalidade. Isso mostra que a 

probabilidade de sobrevivência para esse tipo de ocorrência é muito baixa. 
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A preocupação do governo brasileiro frente a segurança nos trabalhos com 

eletricidade é antiga e foi prevista em maio de 1943 com a Consolidação das Leis do 

Trabalho CLT que na sua formulação apresenta entre os Art. 179 a 181 a determinação 

que cabe ao Ministério do Trabalho dispor sobre as medidas de segurança e condições 

especiais das instalações elétricas em qualquer fase – geração, transmissão, 

distribuição ou consumo (ATLAS, 2015).  

O Art. 180 especifica sobre a qualificação dos profissionais como requisito 

necessário para os serviços de reparo, inspeção e operação das linhas elétricas. E o 

Art. 181 finaliza falando sobre a necessidade dos funcionários que trabalhem com o 

risco de acidentes com eletricidade possuir treinamento para socorrer acidentados por 

choque elétrico (BRASIL, 2010). 

No dia 8 de julho de 1978 o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) editou a 

portaria 3.214 cumprindo o art. 200 da CLT, no qual instituiu as Normas 

Regulamentadoras – NRs – de Saúde e Segurança do Trabalho. Através das NRs a 

área de segurança no trabalho é instruída e regulamentada devido ao seu poder legal 

perante os tribunais do trabalho brasileiro. Hoje ela é composta por 36 normas e a NR 

10 trata especificamente de Segurança em instalações e serviços em eletricidade 

(ATLAS, 2015).   

A norma regulamentadora número 10 - NR 10 - parametriza as atividades e 

determina quais os procedimentos necessários e que precisam ser cumpridos para que 

se possa executar qualquer atividade em sistemas energizados, desenergizados e nas 

suas proximidades. Ela também regulamenta que os trabalhadores precisam passar por 

treinamento a cada dois anos e o seu descumprimento gera penalidades legais para o 

empregador (BRASIL, 2004).  

A fiscalização das condições de trabalho e o cumprimento das leis trabalhista é 

de responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme o art. 626 da CLT. 

O MTE também é responsável pela aplicação de multas em caso de descumprimento 

das normas regulamentadoras que regem as boas práticas de saúde e segurança do 

trabalho. As fiscalizações podem ocorrer de forma rotineira pelos fiscais do trabalho ou 

através de denúncias.  Segundo o art. 631 da CLT qualquer trabalhador ou 



39 

 

representação sindical poderá emitir comunicado ao MTE quanto as irregularidades 

existentes nos ambientes de trabalho (BRASIL, 2010). 

As fiscalizações dos serviços no setor elétrico geralmente são executadas pelas 

empresas contratantes, ficam sob a responsabilidade delas averiguar a qualidade dos 

trabalhos e a forma correta e segura da sua execução. Como o setor e composto por 

várias empresas, cada uma delas acaba adotando políticas próprias de fiscalização e 

controle das obras. 

Segundo a norma que regulamento os trabalhos com eletricidade NR10 em seu 

artigo 10.13.1 a responsabilidade quanto cumprimento das práticas de segurança são 

solidarias ao contratante e a contratada, ou seja, no caso de um acidente de trabalho a 

empresa contratada e a contratante respondem legalmente pelo acidente (ATLAS, 

2015). Esse fato justifica a necessidade e a importância das fiscalizações das obras 

como forma de diminuir o número de acidentes de trabalho. 

O setor elétrico brasileiro teve grande desenvolvimento graças aos investimentos 

do Estado e isso o levou a se tornar referência em matéria de qualificação dos seus 

funcionários. O crescimento acelerado e grandes empreendimentos como a construção 

de hidrelétricas do porte de Itaipu Binacional demandavam grandes investimentos em 

mão de obra altamente qualificada e isso ajudou a desenvolver a engenharia nacional 

motivada na solução de grandes desafios (LORENZO, 2001).  

A Fundação Coge em seu sitio institucional acentua a importância da Eletrobrás 

tendo em vista que ela foi responsável pelo treinamento e capacitação de milhares de 

empregados ao longo dos anos, gerando grades acréscimos na evolução do setor de 

energia. Com as privatizações e o desmantelamento do setor essa forma de 

qualificação se mostrou inviável, a Eletrobrás precisou se reorganizar e passou a 

preparar somente os funcionários próprios deixando o treinamento dos demais 

trabalhadores a cargo das suas empresas (FUNCOGE, 2013). 

Segundo Tolfo e Coltinho (2007) nas empresas privadas o quadro técnico 

passou por grandes modificações, começando pelas demissões em massa para poder 

diminuir os gastos e a necessidade de manter o mesmo ritmo de trabalho, o que levou a 

uma sobrecarga de trabalho para os que ficaram e introdução de novas tecnologias 
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para adequação da empresa aos novos padrões de qualidade, o que gerou mais 

demissões.  

Os trabalhadores conviviam com a instabilidade e o medo de serem mandados 

embora a qualquer momento e por isso aguentavam altas pressões no trabalho para 

conseguir manter o sustento da família. Nesse ambiente hostil foi criado, ainda que 

indiretamente, competição entre os funcionários o que resulta em individualismo e onde 

quem sabe não ensina o companheiro com medo do outro tomar o seu posto de 

trabalho. Isto acabou gerando um ambiente de competição, como o citado por Scopinho 

(2002) em seu estudo sobre as mudanças nas condições de trabalho do setor elétrico 

após as privatizações. 

Ainda segundo Scopinho (2002) havia também descontentamento por parte dos 

funcionários que alegavam que depois das desestatizações a quantidade de 

treinamento havia diminuído e que somente os novos funcionários os estariam 

recebendo.  

Para os demitidos que ficaram no setor elétrico restou buscar emprego nas 

empresas terceirizadas, onde o ambiente de trabalho era pior devido aos baixos 

orçamentos disponíveis para executar as obras. Nestas condições a empresa precisa 

economizar, cortar gastos, trabalhar mais com menos funcionários, economizar nos 

salários, nas ferramentas e nos equipamentos de proteção. Em algumas empresas 

proteção é só para cumprir a norma, não havendo uma cultura prevencionista na 

empresa (DIEESE, 2011).  

 

 

2.7  OBTENÇÃO DE DADOS DE ACIDENTES DO TRABALHO NO SETOR 

ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

         Com a reestruturação do setor elétrico chegaram ao fim também dois importantes 

órgãos ligados a segurança do trabalho do setor, o Comitê de Gestão Empresarial 

Coge – organismo responsável pelo departamento da gestão empresarial - e o Grupo 

de Intercâmbio e Difusão de Informações sobre Engenharia de Segurança e Medicina 

do Trabalho (GRIDIS).  
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        O GRIDIS, através da portaria nº 1.171 de 22 de agosto de 1984, foi anexado ao 

Ministro de Minas e Energia e seria por ele supervisionado. Possuía como finalidade 

promover saúde, segurança e salubridade dos trabalhadores e as empresas de energia 

elétrica buscando aumentar a produtividade através de operações contínuas de 

segurança (GRIDIS, 1990) 

       Os objetivos do GRIDIS eram promover pesquisas, elaboração e análise de 

normas técnicas, corrigir ambientes inseguros durante a execução de atividades e 

aumentar a competência dos serviços especializados em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho dentro das empresas (BRASIL, 1984). 

         Ainda segundo Brasil (1984) era de responsabilidade do Grupo de Intercâmbio e 

Difusão de Informações sobre Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 

fornecer para as companhias relatórios com índices de competência - onde estas 

podiam identificar falhas e se autoavaliarem tendo como referencias outras empresas – 

e estimular a criação dentro de entidades de ensino de matérias ou disciplinas que 

viessem o desenvolvimento de conhecimentos e saberes técnicos sobre os princípios 

técnicos de segurança na operação dos procedimentos e intervenções no sistema 

elétrico. 

          Anualmente a GRIDIS elaborava os relatórios de estatística de acidentes do 

trabalho contabilizando todos os infortúnios ocorridos nas empresas do setor elétrico e 

analisando a forma como eles ocorreram (GRIDIS, 1990). 

        Os relatórios de estatísticas de acidentes eram elaborados com os dados 

fornecidos pelas companhias geridas pela Eletrobrás. Com essa iniciativa buscava-se 

disseminar informações sobre segurança do trabalho no intuito de conhecer e controlar 

os riscos associados ao desempenho das atividades dos trabalhadores (BRASIL, 

1984). Esses relatórios eram de livre acesso tendo em vista que o intuito era divulgar 

informações de acidentes e fatalidades ocorridas, e desenvolver saberes para evitar 

que os acidentes voltem a se repetir por falta de conhecimento (GRIDIS, 1985). 

          A fim de completar as lacunas deixadas pela Eletrobrás quando extinguiu o 

Grupo de Intercâmbio e Difusão de Informações sobre Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho - em 1998, vinte e seis empresas se reuniram e formaram a 

Fundação Coge - que é uma entidade privada e sem fim lucrativo que tinha como 
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missão dar continuidade aos serviços de gestão e segurança nas atividades 

envolvendo eletricidade e também dar manutenção à série histórica de acidentes do 

setor elétrico – documento organizado anteriormente pela Eletrobrás e divulgado 

anualmente (FUNCOGE, 2015).  

 Ainda segundo a Funcoge (2015), a Fundação era compreendida no ano de 

2015 por 67 empresas públicas e privadas, o que corresponde a quase 90% de toda a 

energia gerada, transmitida e distribuída no território nacional. Além disso, a Funcoge 

herdou os acervos técnicos desenvolvidos pelos órgãos extintos e foi responsável por 

organizar anualmente o relatório de estatísticas de acidentes do setor elétrico brasileiro.  

Segundo Coutinho (2015) os relatórios da Fundação Coge eram os mais 

completos documentos de sinistralidades e permitia que fossem executados estudos da 

evolução dos indicadores de acidentes de trabalho, muitas vezes fatais, envolvendo 

trabalhadores do Sistema Elétrico de Potência (SEP). A Fundação também foi 

responsável pela separação das informações quanto aos funcionários próprios e 

terceiros no setor, o que ajudou a mapear a quantidade de trabalhadores nas duas 

condições por empresa e os seus índices de acidentes (DIEESE, 2010). 

No final do ano de 2015 a Fundação Coge decidiu, na reunião do seu Conselho 

de Curadores, pela extinção da divulgação ao livre acesso - por eles chamado de 

disponibilização pública e indiscriminada - dos relatórios estatísticos anuais do setor 

elétrico brasileiro.  

Todos os dados estatísticos por eles elaborados anteriormente foram removidos 

do sistema global de rede de computadores – internet – e os novos não serão mais 

divulgados. A justificativa foi que o sistema que sustentava a emissão dos relatórios 

passou por dificuldades financeiras e operacionais, o que levou a sua desativação e 

retirada do sistema. Os novos dados estatísticos somente serão liberados para as 

empresas que congregam a Fundação Coge, empresas que forneceram seus dados e 

contribuíram financeiramente para a sua produção (FUNCOGE, 2015). 

Como o setor privado não é regido pela lei nº 12.527 de 18 de novembro de 

2011, que garante o livre acesso às informações (BRASIL, 2011),  todos os 

documentos de saúde e segurança do trabalho ficaram com acessos restritos, o que na 

prática significa o fim de vários estudos de acompanhamento da progressão dos 
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acidentes e dos indicadores que serviam para nortear as pesquisas do sistema elétrico 

brasileiro quanto às informações dos sinistros que ceifam, quando não mutilam ou 

dilaceram, a vida dos trabalhadores. 

Outra forma de obter informações sobre os acidentes do trabalho fatais com 

eletricidade no Brasil é através do anuário estatístico de acidentes do trabalho 

produzido pelo Ministério da Previdência Social (MPS). Esse relatório leva em 

consideração a classificação nacional de atividades econômicas (CNAE). Neste anuário 

os acidentes fatais da categoria seriam aqueles cujos códigos de classificação fazem 

parte o Sistema Elétrico Brasileiro que são geração, transmissão e distribuição de 

energia (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL et al. 2014) 

Segundo estudo realizado pelo DIEESE (2010) o problema de usar essa base de 

dados consiste na discrepância da classificação das empresas. Enquanto os 

funcionários das concessionárias do SEB se enquadram em uma faixa de códigos do 

CNAE, os funcionários das terceirizadas, executando as mesmas atividades, possuem 

outra categorização, pois os arranjos são por atividade da empresa. Isso acaba 

gerando subdimensionamento das atividades e inviabiliza o estudo, pois o nível de 

agregação não permite que se saibam precisamente quantos acidentes realmente 

ocorreram com trabalhadores do setor elétrico. 

A Aneel disponibiliza em seu site os dados de acidentes fatais de trabalho 

somente com as distribuidoras de energia elétrica do Brasil, mas as informações são 

limitadas restringindo-se somente a um conjunto de 6 indicadores: taxa de gravidade de 

acidentes de trabalho; taxa de frequência de acidentes do trabalho, número de mortes 

decorrentes de acidentes do trabalho (funcionários próprios e terceirizados), número de 

acidentes envolvendo rede elétrica e demais instalações e número de mortes 

decorrentes do envolvimento de terceiros com a rede elétrica (ANEEL, 2016).  

 

2.8 TAXA DE MORTALIDADE ESPECÍFICA POR ACIDENTE DO TRABALHO 

 

A taxa de mortalidade específica por acidente do trabalho é um indicador 

estatístico calculado através do número de óbitos devidos a acidentes de trabalho, por 

100.000 trabalhadores segurados, ou seja, aqueles que possuem cobertura 
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previdenciária contra acidentes que possam decorrer das suas atividades laborais 

(REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE, 2008). 

Segundo o DIEESE (2010) a taxa de mortalidade é um importante instrumento 

matemático para estudo do número de óbitos, pois estabelece a relação entre uma 

determinada população e o número de fatalidades ocorridas neste grupo. O cálculo 

dessa taxa anula a influência que o tamanho do grupo poderia exercer. Esse fator 

possibilita que o índice de mortalidade específica por acidente de trabalho consiga fazer 

comparações entre fatalidades ocorridas entre grupos de trabalhadores de dimensões e 

propriedades diferentes. 

 Segundo a Rede Interagencial de Informação para a Saúde RIPSA (2008), a 

taxa de mortalidade no trabalho pode ser utilizada para analisar variações 

populacionais, situações de desigualdades, locais onde demandam que o governo 

efetue ações e a necessidade de estudos específicos. O seu estudo ajuda na avaliação 

de riscos e danos causados pelas atividades laborais e consegue relacionar a 

ocorrência do agravo com a atividade executada pelo trabalhador, podendo ser utilizada 

para políticas públicas do governo. 

Segundo a DIEESE (2010) a taxa de mortalidade específica por acidente de 

trabalho pode ser determinada pela equação (1)  

 

𝑇𝑚 =  
𝑁𝑂

𝑁𝑇
 𝑋100.000 (1) 

 

onde: 
𝑇𝑚 = taxa de mortalidade específica por acidente de trabalho; 

𝑁𝑂= número de óbitos decorrentes de acidentes do trabalho; 

𝑁𝑇 = número de trabalhadores expostos aos riscos. 

 

Segundo Silva (2015) o setor elétrico brasileiro apresenta alta taxa de 

mortalidade e que ela é superior à dos outros setores formais do Brasil. Ainda segundo 

o autor, no ano de 2003 a taxa de mortalidade do setor foi de 58,4 mortes para um 

grupo 100 mil trabalhadores, enquanto nos outros setores formais a taxa foi de 8,81 por 

100 mil trabalhadores. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

As mudanças no setor elétrico brasileiro após as privatizações implicaram no 

aumento de acidentes fatais e mutilações. Vários estudos fazem a conexão dos 

infortúnios com as políticas adotadas no setor. No primeiro momento pode-se destacar 

como um dos motivos a falta de regulamentação do sistema - a desestatização feita 

sem planejamento anterior. Fischer et al. (1998) cita que na forma como ela ocorreu a 

única exigência das empresas era cumprir o que estava em contrato, sendo que uma 

vez satisfeitas às requisições as companhias estavam livres de eventuais penalidades 

legais e jurídicas.    

Segundo Scopinho (2002) o cenário vislumbrado foi a redução do quadro de 

funcionários com perdas de capital humano altamente qualificado, aumento do 

desemprego e políticas empresariais ditadas segundo a globalização mundial, onde as 

empresas buscam a excelência através de flexibilizações trabalhistas. Neste modelo os 

funcionários precisam se adaptar para produzirem mais em um número cada vez 

menor. Houve aumento da jornada de trabalho, ambiente laboral cada vez mais 

estressante, necessidade de atingir metas a qualquer custo, perda de direitos 

trabalhistas e aumento das terceirizações. Nos ambientes laborais era exigido dos 

trabalhadores altas qualificações devido à complexibilidade das atividades a serem 

desenvolvidas. Dentro desta nova configuração de emprego com metas de trabalho, 

aumento das horas de serviços, perdas de direitos trabalhista e ambiente estressante 

os riscos de acidentes fatais são potencializados (SCOPINHO, 2002). 

As autoras TOLFO; COUTINHO (2007) citam, em seu estudo exploratório sobre 

a enorme carga psicológica vivida pelos funcionários durante a transição de estatal para 

privado quando um grande número de trabalhadores perderam os seus empregos e 

havia um clima de “terror” dentro das empresas, pois os funcionários não sabiam  quem 

ficaria ou seria demitido. Existia um receio maior entre os colaboradores com mais de 

40 anos de idade – faixa etária cuja recolocação profissional é mais difícil e que 

poderiam vir a engrossar as fileiras de desempregados.  
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O medo de perder o posto de trabalho acabou incentivando a competição entre 

os funcionários, a tática de mostrar “utilidade” e que o seu trabalho é “superior” ao dos 

colegas. Esse individualismo acaba fortalecendo a perda de valores morais e 

enfraquecimento da categoria (TOLFO; COUTINHO, 2007). 

Nesse ambiente hostil somente os proprietários das empresas saem ganhando, 

pois encontra trabalhadores dispostos a abrir mão dos seus direitos trabalhistas e 

aceitando longas jornadas de trabalho como regra para continuar trabalhando (DRUCK; 

FRANCO, 2008).  

Houve também casos de empresas que para aumentar os seus ganhos 

substituíram a marca dos fabricantes de EPIs (equipamentos de proteção individual) de 

importados e que apresentavam maiores custos por nacionais. Os EPIs fabricados no 

Brasil por serem de qualidade inferior, em algumas situações apresentavam peso maior 

que os de fabricação estrangeira, o que segundo os funcionários devido ao seu uso 

diário poderia ocasionar lesões nos trabalhadores, como descreve Scopinho (2002) em 

seu estudo sobre mudanças nas condições de trabalho após a privatização.  

Segundo o DIEESE (2010), para os empregados do setor elétrico as 

desestatizações trouxeram como consequência direta perdas de direitos trabalhistas, 

adoecimentos e mortes nos locais de trabalho.   

Coleta (1991) cita que trabalhadores recebem para gerar bens, ou seja produzir 

trabalho para as empresas e não ficar fugindo diariamente de perigos impostos pela 

insegurança, arriscando assim em perder a sua vida no ambiente laboral.  

Outro problema também enfrentado pelos trabalhadores do setor elétrico são as 

políticas de segurança que terceirizam a responsabilidade dos acidentes. Para algumas 

empresas a culpa do acidente, se ele ocorrer, é do funcionário, pois elas usam como 

norteador de suas políticas prevencionista os estudos feitos por Heinrich, no ano de 

1931, e que se aplica a todos os grupos de trabalhadores, próprios e terceirizados 

(ALMEIDA, 2001) 

 Segundo Heinrich (1931) todo acidente seria o resultado de um somatório de 

cinco fatores agindo em cadeia como se fosse um dominó: (1) a personalidade do 

acidentado, (2) falhas humanas, (3) atos inseguros e condições inseguras, (4) acidente 

e (5) lesão. A FIGURA 2 mostra a teoria dos dominós de Heinrich. 
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FIGURA 2 - TEORIA DOS DOMINÓS DE HEINRICH 

 

FONTE: HEIRINCH (1931) 
 

Com esse estudo conclui-se que 88% dos acidentes de trabalho são causados 

por atos inseguros (dos trabalhadores), 10% são resultados dos equipamentos ou 

condições inseguras e somente 2% eram inevitáveis (HEINRICH, 1931).  

Com base na teoria de Heinrich a culpa dos acidentes sempre vai recair sobre o 

acidentado, pois ele é o principal causador dos acidentes. Segundo Aerosa (2009), a 

forma encontrada para evitar os acidentes seria retirar a terceira pedra do dominó - atos 

inseguros – e isso consistia em fornecer treinamentos e equipamentos de proteção para 

os trabalhadores.  

Em 1966 dando continuidade aos estudos do dominó de Heinrich o engenheiro e 

pesquisador Frank E. Bird Jr lança a obra “Controle de danos” que é considerado um 

diferencial no estudo dos acidentes do trabalho pois não leva em consideração apenas 

os acidentes, mas os custos materiais associados à sua ocorrência como os prejuízos 

causados as empresas com o estrago dos maquinários e tempo de paralização para 

substituição ou conserto das maquinas (ROSSETE, 2015).   

Segundo Freitas (2008) o estudo de Bird é considerado importante por se 

preocupar com as condições de trabalho nos postos de serviços, qualidade de vida dos 

trabalhadores e melhoras na produção buscando a redução dos acidentes e as suas 

consequências. 

Seguindo os estudos de Herinch e Bird em 1969 a Insurance Company of North 

America analisou 1.753.498 acidentes em 297 empresas e chegaram à conclusão que 

para cada 10 acidentes com lesão grave haviam 10 acidentes com lesões leves, 30 

danos à propriedade e 600 acidentes sem lesões ou danos invisíveis, que eles 

chamaram de quase acidentes (DE CICCO e FANTAZZINI, 1988). Os estudos da 
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Insurance Company of North America são mais abrangentes por conterem ações de 

prevenção de lesões nos trabalhadores, estragos em maquinários, explosões 

decorrentes de incêndios e contaminações. 

Segundo Lourenço (2011) os anos 60 deram início a um novo conceito de 

segurança do trabalho, agora mais integrado aos níveis e práticas administrativas, não 

ficando mais centrada apenas nos trabalhadores, mas em toda a cadeia produtiva. 

No Brasil nos anos 90 surgiram dois programas de prevenção de acidentes de 

trabalho de grande importância, o de prevenção de riscos ambientais (PPRA) e o 

programa de controle e saúde medica ocupacional (PCMSO) (ROSSETE, 2015). 

O PPRA estabelece a obrigatoriedade de um programa técnico preventivo com a 

função de garantir a saúde física dos trabalhadores por meio de análises e avaliações 

dos riscos existentes nos locais de trabalho e o seu controle através de medidas 

preventivas, primando pela proteção do meio ambiente e dos recursos naturais 

existentes (GONÇALVES, 2015) 

Segundo Gonçalves (2015) o PCMSO é um programa que deve ser realizado 

pelas empresas e serve para controle e monitoramento da saúde dos trabalhadores, ele 

determina a obrigatoriedade dos exames médicos periódicos e diferenciados conforme 

a função e os riscos de cada atividade desempenhada pelos trabalhadores. 

Almeida (2001) cita que no Brasil durante anos, a única abordagem das causas 

dos acidentes estudada por profissionais de saúde e segurança do trabalho eram 

embasados no dominó de Heirinch e os acidentes estariam relacionados a atos faltosos 

e inseguros dos funcionários, e as lesões seriam uma forma de punição pela 

desobediência às normas. 

Esse tipo de abordagem favorece as empresas, pois a sua única 

responsabilidade no processo seria informar aos trabalhadores dos riscos associados a 

cada atividade e fornecer treinamentos e equipamentos adequados à função a ser 

desempenhada. Se o acidente ocorrer o responsável será o empregado por haver 

descumprido as normas de segurança previamente estabelecidas.  

As péssimas condições sociais e o baixo índice de escolaridade dos 

trabalhadores terceirizados os impedem de fazer exigências dos seus direitos 

trabalhistas. Segundo Batista (2007), em seu estudo com trabalhadores terceirizados 
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de uma empresa de distribuição de energia, 50,31% dos investigados concluíram no 

máximo o ensino fundamental 1, o que corresponde aos quatros primeiros anos iniciais 

de estudos.  

O problema de acidentes em maior número com terceiros não fica restrito 

somente ao Brasil. Estudo de pesquisadores internacionais como Min et al. (2013) 

constatou que na Coréia do Sul trabalhadores terceirizados apresentavam uma 

probabilidade maior de contrair alguma doença relacionada à função desempenhada 

por eles – doenças ocupacionais – eram os que mais faltavam no trabalho, com uma 

taxa de três vezes mais que os funcionários próprios, o que demonstrou um elevado 

índice de absenteísmo. Quanto às condições de trabalho eles possuíam os piores 

ambientes laborais, locais com índice de exposição aos riscos maiores se comparado 

ao dos trabalhadores próprios das empresas.  

Nenonen (2012) desenvolveu um estudo na Finlândia com acidentes de trabalho 

relacionados aos serviços na indústria de transformação, local onde ela observou estar 

ocorrendo o maior número de terceirizações, e constatou que 40% de todos os 

acidentes fatais de trabalho no início dos anos 2000 envolvia terceirizados. Como 

causas desses infortúnios. Ela atribuiu isto a problemas de comunicação, 

responsabilidades não bem definidas, culturas de execução de atividades diferentes e a 

tendência dos empregados de se arriscarem mais na execução das atividades 

desenvolvida por eles. 

Estudos relacionados diretamente com o setor elétrico, como o desenvolvido 

pelos autores gregos Batra; Ioannides (2001), que analisaram os acidentes em 

empresas de produção, transmissão e distribuição de energia, revelaram que 41,33% 

dos acidentes no mundo ocorrem com funcionários de empresas contratadas e 

somente 13,33% com empresas públicas. Esses índices são diferentes quando 

comparados com os do Brasil. No nosso país,  em 2014, 72,58% dos acidentes fatais 

ocorreram com terceirizados, mostrando indicadores de fatalidade muito elevados em 

relação à média internacional.  

A TABELA 1 mostra informações sobre a quantidade de funcionários próprios e 

terceiros do setor elétrico brasileiro e quantidade de acidentes fatais de cada grupo. 
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TABELA 1 – ACIDENTES FATAIS DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO DE 2003 A 2014 

ANO 
Trabalhadores 

Próprios 
Acidentes 

Fatais 
Trabalhadores 
terceirizados 

Acidentes 
Fatais 

Total de 
Trabalhadores 

Total de 
Acidentes 

Fatais 

2003 97.399 14 36.649 66 134.048 80 

2004 96.591 9 76.972 52 173.563 61 

2005 97.991 18 89.283 57 187.274 75 

2006 101.105 19 110.871 74 211.976 93 

2007 103.672 12 112.068 59 215.740 71 

2008 101.451 12 126.333 60 227.784 72 

2009 102.766 4 123.704 63 226.470 67 

2010 104.857 7 127.584 72 232.441 79 

2011 108.825 18 139.043 61 247.868 79 

2012 108.133 9 146.314 58 254.447 67 

2013 105.962 17 130.833 45 236.795 62 

2014 96.757 6 135.113 53 231.870 59 

 

Fonte: FUNDAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO EMPRESARIAL (2015). 
 

 

O acidente de trabalho possui efeito nefasto na sociedade, pois consiste em 

ceifar vidas, destruir lares e diminuir os ganhos familiares, situação que dificilmente será 

reparada e que acaba empurrando toda a família para o trabalho informal – fato que os 

autores Machado; Gomez (1994) classificam este fato como sendo uma violência social 

que os empregados sofrem na estrutura do seu ambiente laboral e relacionam isso a 

enorme taxa de ocorrência e suas consequências.  

Os acidentes de trabalho também geram custos monetários para os países, no 

Brasil segundo o relatório estatístico da Fundação Coge realizado no ano de 2013 

chega a um valor de 829.626.790,00 reais o custo estimado dos acidentes do trabalho 

com os empregados próprios das empresas do setor elétrico no Brasil. Com esse 

montante segundo a Funcoge (2013), daria para se construir 13 pequenas Centrais 

Hidrelétricas de 30MW cada ou 14.304 km de redes de distribuição em média tensão, já 

em linhas de transmissão daria para se construir 2963 km em circuito simples com 

tensão de 230kV (FUNCOGE, 2013). 
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Anualmente o Ministério da Previdência Social (MPS) em conjunto com o 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgam o anuário de estatística de acidentes 

de trabalho (AEAT). Este é um documento com informações sobre o número de 

acidentes que ocorreram no Brasil no período de um ano e está dividido segundo a 

Classificação Nacional das Atividades Econômicas e segue também a Classificação 

Internacional de Doenças CID 10 (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL et al. 

2014). 

Segundo Chagas, Salim e Servo (2012) as estatísticas dos acidentes fatais do 

trabalho têm como principal função monitorar a quantidade de óbitos dentro das 

empresas em todos os setores. Através do estudo das estatísticas de acidentes é 

possível determinar quais são os setores mais críticos e decidir para onde os esforços 

devem ser direcionados com o intuito de diminuir o número de ocorrências. 

Quando se quantifica os acidentes ajuda-se a criar indicadores que servem como 

forma de comparação entre as empresas não somente nacionais, mas também 

internacionais. Com os valores estatísticos dos acidentes o governo consegue nortear 

as políticas públicas de segurança, pois as mortes, mutilações e as doenças 

ocupacionais causam enormes prejuízos financeiros não somente nos ambientes 

laborais, mas também para o país (CHAGAS; SALIM; SERVO, 2012). 

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (2015) as informações para os 

levantamentos estatísticos no Brasil são retiradas das comunicações de acidentes de 

trabalho e a sua emissão somente é obrigatória para as empresas que possuem 

empregados sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT – o que 

desobriga dessa necessidade todos os servidores públicos. Os trabalhadores informais 

também ficam fora do levantamento por executarem atividades sem registro formalizado 

em carteira de trabalho.  

Existe também o problema da subnotificação, quando não é informado que o 

motivo do óbito, doença ou agravo à saúde do trabalhador teve como motivador o 

acidente de trabalho. Estudos como o desenvolvido por Correa; Assunção (2003) 

mostrou como essa prática é comum no Brasil, o que demonstra que o número real de 

acidentes é bem maior do que os que são registrados nos levantamentos estatísticos. 
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 É sabido pelo governo que os dados levantados são apenas uma parte dos 

acidentes que ocorrem devido a precariedade do sistema de coleta de informações. 

Esse fator é destacado pelo próprio Ministério da Saúde no seu levantamento sobre 

notificações de acidentes de trabalho, quando destaca a falta de um sistema de 

acompanhamento que permita monitorar os infortúnios e as consequências deles para 

a população que não possuem cobertura do seguro de acidente de trabalho. Como 

enunciado anteriormente, o desconhecimento dessas informações não permite que o 

Sistema Único de Saúde (SUS) viabilize políticas de prevenção e controle dos 

acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho (BRASIL, 2006). 

Dentro desse cenário, onde as informações disponíveis refletem apenas uma 

parcela dos números dos acidentes do trabalho, é de extrema importância o seu estudo 

e a sua quantificação na busca de diminuir os índices de fatalidades. Vários autores 

nacionais e internacionais relacionam o aumento do número de acidentes às 

terceirizações, mas a lacuna que não possui estudos e que se busca fomentar é como 

a quantidade de funcionários dentro de uma empresa influencia no número de 

acidentes e se em todas as empresas do setor elétrico os índices de mortalidades no 

trabalho são iguais. 

É importante também ressaltar que dados estatísticos de acidentes do trabalho 

precisam ser analisados conhecendo-se as suas limitações, que as informações 

registradas são apenas uma parte do conjunto de fatalidades ocorridas anualmente. 

Uma das principais funções desse tipo de estudo é gerar conhecimento e que as suas 

respostas sejam divulgadas, debatidas e analisadas. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

4.1 MATERIAIS 

 

Na caracterização e descrição dos problemas dos acidentes de trabalho no 

setor elétrico - seus agravantes e suas consequências - foi realizada pesquisa 

bibliográfica em diversas fontes de consultas nacionais e internacionais sobre o 

assunto. A pesquisa buscou abranger todo o processo, desde o surgimento do setor no 

Brasil até a sua privatização, fator esse que culminaria no aumento das terceirizações e 

no elevado número de óbitos no trabalho.   

Foram fontes também de informações a norma de segurança no trabalho com 

eletricidade, a NR 10. O principal objetivo desta fase foi buscar informações em 
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pesquisas científicas que conseguissem relacionar que funcionários terceirizados 

possuem índices de acidentes fatais maiores que os funcionários próprios das 

empresas.  

Gil (2008) cita a importância da pesquisa bibliográfica em todos os estudos, 

pois segundo o autor ela ajuda no mapeamento de informações, permitindo que durante 

a pesquisa seja possível utilizar dados de outros pesquisadores sobre o tema 

abordado. Isso amplia os conhecimentos e não os tornam restritos somente ao que 

poderia ser pesquisado diretamente. Ele também chama atenção de que fatos 

históricos só podem ser obtidos através de análises bibliográficas.  

Para o levantamento dos dados estatísticos dos acidentes do trabalho fatais no 

setor elétrico brasileiro foram coletadas informações dos relatórios produzidos pela 

Fundação Coge entre os anos de 2006 a 2013.  

As empresas enviavam as suas informações à Fundação e ela consolidava as 

estatísticas e as divulgava anualmente em seu site para livre e irrestrita conSulta até o 

final do ano de 2015, quando eles decidiram pela retirada de todos os relatórios 

elaborados pela Coge da rede internacional de computadores, o que impossibilitou a 

obtenção de dados individuais de todas as empresas de anos anteriores ou posteriores 

aos coletados inicialmente na elaboração da dissertação.  

Das informações coletadas para o estudo entre as divulgadas nos relatórios 

estatísticos e que se mostraram relevantes para a pesquisa foi montado um primeiro 

banco de dados usando o programa Excel do Office 2016 para Microsoft Windows. Nele 

as empresas foram classificadas por setor (geração, transmissão ou distribuição) e 

região do país (Nordeste, norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul). Também foram 

levantados dados sobre a quantidade de funcionários próprios e terceiros, número de 

acidentes fatais dos dois grupos, taxa de frequência de acidentados com lesão e 

afastamento, taxa de gravidade dos acidentes.  

Com a base de dados montada foram calculadas as taxas de mortalidade 

específicas do trabalho por empresas do setor elétrico. Essas informações 

posteriormente foram agrupadas para execução de análises comparativas entre 

empresas com similaridade no número de funcionários e averiguações por regiões do 

país buscando identificar locais onde os índices de fatalidades são maiores.  
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A vantagem do uso de programas computacionais como o Excel do Office 2016 

para Microsoft Windows é a otimização do tempo para se efetuar cálculos e 

posteriormente exames dos resultados encontrados.  

Essas análises seriam muito difíceis de serem executadas devido à grande 

quantidade de dados utilizados. Com a apreciação dos exames dos dados encontrados 

foi possível formular hipóteses do número de acidentes fatais possuírem relação entre a 

quantia de funcionários próprios e terceiros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 MÉTODO 

 

A metodologia proposta foi desenvolvida adotando as seguintes etapas da sua 

elaboração, como mostra o diagrama da FIGURA 3.  
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FIGURA 3 - DIAGRAMA DA ELABORAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

O procedimento empregado na primeira etapa foi a criação de um banco de 

dados no Excel com informações sobre acidentes fatais com trabalhadores ocorridos 

nos diversos setores que compõe o SEB extraídos dos relatórios de estatística do setor 

elétrico brasileiro produzidos pela Fundação Coge entre anos de 2006 a 2013. 

A coleta de dados dos relatórios se mostrou viável por apresentar uma base 

consistente de informações e possuir todas as variáveis pertinentes ao estudo 

desenvolvido.  

As variáveis analisadas foram: 

1 – Empresas; 

2 – Ano do acidente; 

3 – Setor elétrico da empresa (geração, transmissão, distribuição e outros); 

4 – Região (Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul); 

5 – Número de funcionários próprios e terceiros; 

6 – Taxa de frequência e gravidade dos acidentes; 

7 – Causas dos acidentes fatais (eletricidade, queda, veículo e outros); 

8 – Taxa de mortalidade. 

Etapa 1                                  
Coleta  de informações e 

criação de banco de dados no 
Excel com número de 

acidentes no setor elétrico. 

Etapa 2                          
Tratamento dos dados dos 
acidentes fatais e demais 

variáveis importantes para o 
estudo utilizando-se planilhas 

eletrônicas do Excel.  

Etapa 3                              
Calculo das taxas de 

mortalidade específica por 
acidente do trabalho das 

empresas do setor elétrico              

      Etapa 4                          
Análise dos resultados. 

Discussão a partir de exames 
quantitativos e qualitativos 

dos resultados. 
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A taxa de frequência de acidentados com lesão com afastamento é o número 

de acidentes ocorridos com afastamento por milhão de horas-homens de exposição ao 

risco em um período determinado. Horas-homens é o somatório das horas durante as 

quais os empregados ficam à disposição do empregador. A equação (2) foi extraída da 

NBR 14280, que trata do cadastro de acidentes do trabalho e determina a taxa de 

frequência de acidentados com lesão com afastamento (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TECNICAS, 2001): 

  

𝐹𝑙 =  
𝑁𝑙 × 1.000.000

𝐻
 (2) 

 

onde: 
𝐹𝑙 = taxa de frequência de acidentados com lesão com afastamento; 

𝑁𝑙 = número de acidentados com lesão com afastamento; 

𝐻 = horas-homens de exposição ao risco. 

 

A taxa de gravidade é o tempo computado – dias perdidos por todos os 

acidentados que foram vítimas de incapacidades total temporária, acrescido dos dias 

perdidos dos casos de morte ou incapacidade permanente – multiplicado por um 

milhão, por horas-homens trabalhado. Para o cálculo da taxa de gravidade a NBR 

14280 determina a equação (3) (ABNT, 2001): 

  

𝐺 =  
𝑇 × 1.000.000

𝐻
 (3) 

 

onde: 
𝐺 = taxa de gravidade; 

𝑇 = tempo computado em dias perdidos; 

𝐻 = horas-homens de exposição ao risco. 
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A NBR 14280 considera que nos casos onde não seja possível determinar a 

quantidade de horas-homens expostos aos riscos deve-se multiplicar o número de 

empregados por 2.000 horas-homens anuais (ABNT, 2001).  

Na etapa 2 foi utilizado o programa Excel do Office 2016 para Microsoft 

Windows para criar o banco de dados com as informações relevantes para o 

desenvolvimento do estudo. Devido aos avanços tecnológicos e rapidez com que os 

computadores conseguem processar as informações e manipular grandes volumes de 

dados é possível calcular e elaborar gráficos através de programas computacionais, 

bastando apenas que eles sejam adaptados para o formato exigido pelo software.  

Com a utilização de planilha, após a compilação e tabulação das informações, 

foi possível separar os dados das empresas do setor elétrico. Os dados foram 

categorizados em setor (geração, transmissão, distribuição e outros), região (Nordeste, 

norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) e tipo ou causa do acidente fatal dos trabalhadores 

(eletricidade, queda, veículo e outros).  

A etapa 3 compreendeu no cálculo da taxa de mortalidade específica por 

acidente de trabalho das empresas através da utilização da equação (1). Após os 

cálculos as empresas foram agrupadas em regiões e anos.  

Esse tipo de análise é importante pois é através dela que se determina os 

riscos dos acidentes de trabalho, por grupo de 100 mil trabalhadores. Também é 

possível medir o grau de segurança do ambiente de trabalho e os riscos existes na 

execução das atividades laborais dos trabalhadores do setor elétrico brasileiro por ano, 

empresa e localidade. 

Na etapa 4 foram realizadas as análises dos resultados obtidos e a comparação 

dos dados encontrados, taxas de mortalidade específica por acidente de trabalho, com 

a média nacional de mortalidade.  

Exames através de agrupamento de empresas por região indicaram quais 

localidades apresentaram os maiores índices de fatalidades entre os anos analisados. 

Qual a proporção de cada tipo de acidente e em qual tipo de concessionarias eles 

ocorrem em maior quantidade. Averiguação e comparação entre a taxa de mortalidade 

de trabalhadores próprios e terceiros.  
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No término das análises quantitativas foi explorado como a quantidade de 

trabalhadores próprios e terceiros afetam nos números de acidentes fatais no setor 

elétrico e quais as características das empresas com baixos índices de fatalidade nos 

seus ambientes laborais. 
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5 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

Foram coletadas informações sobre acidentes fatais com trabalhadores através 

dos relatórios de estatística do setor elétrico brasileiro, produzido pela Fundação Coge 

entre os anos de 2006 a 2013, tendo como base os acidentes fatais ocorridos nos 

diversos setores que compõe o sistema elétrico brasileiro.  

Do período selecionado, 61 empresas de energia forneceram informações para 

a composição dos relatórios estatísticos. Somente duas empresas não enviaram seus 

dados periodicamente, falhando em algum ano. As empresas que deixaram de fornecer 

dados foram retiradas do estudo evitando que houvessem informações incompletas das 

companhias estudadas. 

Na classificação quanto ao tipo das empresas analisadas, 47 delas eram 

distribuidoras de energia, 6 empresas atendiam somente a geração, 6 atuavam tanto na 

geração como na transmissão, 1 empresa de transmissão e 1 que atuava em várias 

áreas e foi classificada como “outros” serviços.  

A FIGURA 4 mostra o percentual de cada tipo das empresas do setor elétrico 

que foram estudadas. 

 

FIGURA 4 - EMPRESAS DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO EM PERCENTUAL 

 

Fonte: O autor com dados da FUNDAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO EMPRESARIAL (2015). 
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Quanto à distribuição geográfica das empresas estudadas foi possível observar 

maior número na região Sudeste, sendo 21 distribuidoras de energia, 3 geradoras, 3 

companhias geradoras e transmissoras e 1 empresa só de transmissão. As regiões 

Centro-Oeste e Norte são as que apresentam a menor quantidade do total de 

concessionárias do sistema elétrico nacional. A TABELA 2 apresenta a quantidade de 

empresas por região 

 
TABELA 2 - QUANTIDADES DE EMPRESAS POR REGIÃO 

TIPO 

Região 

Total 
Nordeste Norte 

Centro 
Oeste 

Sudeste Sul 

Geração 0 0 0 3 3 6 

Transmissão 0 0 0 1 0 1 

Distribuição 10 4 5 21 7 47 

Geração 
Transmissão 1 1 0 3 1 6 

Outros 0 0 0 1 0 1 

TOTAL 11 5 5 29 11 61 

 

Fonte: O autor com dados da FUNDAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO EMPRESARIAL (2015). 

 

Durante o período estudado o número de funcionários terceirizados foi o que 

mais aumentou, são quase 25 mil funcionários a mais em comparação ao grupo de 

trabalhadores próprios das empresas. Isso indica que as companhias demandaram por 

mais mão de obra terceirizada para executar as suas atividades.  

Com o acréscimo de terceiros no setor, o número de funcionários próprios teve 

um crescimento muito baixo ao longo dos anos analisados e chegou a diminuir entre os 

anos de 2012 e 2013.  

Foram encontrados um total de 590 acidentes fatais. Desse total, 83% 

ocorreram com funcionários terceirizados. Essa porcentagem é superior ao encontrado 

pelos autores Batra; Ioannides (2001), cujo estudo apontou uma porcentagem de 

fatalidade de 41,33% em funcionários terceiros.  

É possível observar na TABELA 3 que mesmo para valores de funcionários 

próximos nos dois conjuntos de empregados analisados, o número de fatalidades com 

terceirizados é sempre maior. No ano de 2010 essa diferença chegou a ser 10 vezes 
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maior. A quantidade de acidentados, na época, foi de 7 óbitos de funcionários próprios 

contra 72 fatalidades com terceiros. Mesmo que os dois grupos executem atividades 

iguais, os não contratados diretos das empresas morrem em maior quantidade durante 

a jornada laboral.   

Essa quantidade de óbitos no trabalho é muito elevada para o setor, mas 

infelizmente ela pode não ser exata. Dessa forma, há a possibilidade do número de 

mortes dos terceiros ser ainda maior. Isto acontece devido às subnotificações de 

acidentes de trabalho, nesse caso, as empresas ocultam os números exatos de 

acidentes para não sofrer perda de contratos. 

A TABELA 3 apresenta a quantidade de funcionários de cada grupo e o número 

de fatalidades.  

 

TABELA 3 - RELAÇÃO FUNCIONARIOS E NÚMERO DE ACIDENTES FATAIS 

ANO 
Trabalhadores 

Próprios 

Acidentes 
Fatais - F. 
Próprios 

Trabalhadores 
Terceirizado 

Acidentes 
Fatais - F. 

Terceirizados 

Total de 
Trabalhadores 

Total de 
Acidentes 

Fatais 

2006 101.105 19 110.871 74 211.976 93 

2007 103.672 12 112.068 59 215.740 71 

2008 101.451 12 126.333 60 227.784 72 

2009 102.766 4 123.704 63 226.470 67 

2010 104.857 7 127.584 72 232.441 79 

2011 108.825 18 139.043 61 247.868 79 

2012 108.133 9 146.314 58 254.447 67 

2013 105.962 17 130.833 45 236.795 62 

Fonte: FUNDAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO EMPRESARIAL (2015). 

 

A FIGURA 5 apresenta um gráfico de barras comparativo do número de 

acidentes fatais no setor elétrico entre funcionários próprios e terceirizados ao longo 

dos 8 anos estudados. 

O ano de 2009 chama atenção pois é possível verificar uma diferença muito 

grande entre os dois grupos. O número de acidentes fatais dos funcionários próprios foi 

apenas 2% do valor total de óbitos e, por aproximação, podemos considerar que a 

totalidade de acidentes neste ano foi de responsabilidade dos terceirizados. 
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FIGURA 5 – NÚMERO DE ACIDENTES FATAIS ENTRE FUNCIONÁRIOS PRÓPRIOS E TERCEIROS 
NO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

Fonte: O autor com dados da FUNDAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO EMPRESARIAL (2015). 

 

Dados extraídos dos relatórios de estatística de acidentes do trabalho do setor 

elétrico no período de 1986 a 1989 do Gridis, mostram que na época, antes das 

privatizações do setor, a quantidade de acidentes era menor do que a encontrada pós-

privatização. A TABELA 4 mostra um comparativo entre a quantidade de funcionários e 

o número de fatalidades.  

 

TABELA 4 - NÚMERO DE ACIDENTES FATAIS DO SETOR ELÉTRICO 1986- 1989 

 

ANO 
ACIDENTES 

FATAIS 
NÚMERO DE 

TRAALHADORES 
TAXA DE 

MORTALIDADE 

1986 64 187.890 34,06 

1987 47 187.644 25,05 

1988 54 195.141 27,67 

1989 44 201.130 21,88 

 

Fonte: GRIDIS (1989) 
 

O relatório era emitido e divulgado pela Eletrobrás e tinha como função permitir 

que as empresas fizessem comparações com as demais do setor. Na época da 
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emissão dos relatórios anuais a Eletrobrás não trazia a distinção quanto a funcionários 

próprios e terceiros, essa diferenciação só começou a ser avaliada pela Fundação 

Coge no início dos anos 2000. 

Realizando comparação entre o ano de 1989, quando o número total de 

funcionários no setor elétrico brasileiro era 201 mil, com o ano de 2006, cuja quantidade 

de trabalhadores era 211 mil, encontra-se mais que o dobro de acidentes fatais no ano 

2006. É como se o sistema privatizado terceirizasse também os acidentes. 

O setor que apresenta o maior número de fatalidades é o de distribuição de 

energia - funcionários próprios e terceiros - diferindo apenas na proporção de óbitos. 

Uma das justificativa é que o setor de distribuição apresenta o maior contingente de 

trabalhadores. Também é o setor que possui a maior quantidade de atividades e as 

mais diversificadas, desde roçada e poda de arvores até a substituição de redes 

elétricas de alta tensão. A FIGURA 6 apresenta o índice de fatalidades por setor. 

 

FIGURA 6 – NÚMERO ACIDENTES FATAIS POR SETOR ELÉTRICO 

 

Fonte: O autor com dados da FUNDAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO EMPRESARIAL (2015). 

 

A maior causa de acidentes fatais entre os trabalhadores próprios das 

empresas é o contato com a eletricidade, sendo responsável por 49% das mortes. A 

segunda maior causa de fatalidades são os acidentes com veículos (32%).  
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Ocorridos no transporte dos funcionários até o local onde as obras serão 

executadas ou no retorno para as empresas, os acidentes de trajeto possuem índices 

maiores que os acidentes com quedas, que representa apenas 16% dos óbitos.  

As FIGURAS 7 e 8 mostram os gráficos da porcentagem das causas dos 

acidentes fatais 

 

FIGURA 7 - CAUSAS DOS ACIDENTES FATAIS FUNCIONÁRIOS PRÓPRIOS 

 

Fonte: O autor com dados da FUNDAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO EMPRESARIAL (2015). 
 
 

Os altos números de acidentes de trajeto com funcionários próprios das 

empresas de eletricidade podem indicar que com as terceirizações dos trabalhos as 

concessionárias ficaram responsáveis mais com os serviços de fiscalização das obras 

executadas pelos terceirizados do que com a sua execução.   

Acidentes envolvendo quedas estão diretamente relacionados com as 

atividades executadas pelos eletricistas, tanto que as empresas exigem que os 

funcionários tenham cursos e treinamento para trabalho em altura e que o mesmo seja 

renovado a cada dois anos. A profissão exige que, constantemente, os trabalhadores 

executem atividades laborais no alto de estruturas, sendo elas postes ou torres de 

linhas de transmissão. 

Os terceirizados se acidentam mais com eletricidade. A eletrocussão é 

responsável por 63% dos óbitos entre os trabalhadores. A segunda e terceira maior 
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causa de mortes, com indicadores empatados, são os acidentes envolvendo quedas e 

veículos, os acidentes classificados como outros - por não se enquadrar em nenhuma 

das definições anteriores - foram responsáveis por 9% das mortes no setor.  

 
FIGURA 8 - CAUSAS DOS ACIDENTES FATAIS FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS 

 

Fonte: O autor com dados da FUNDAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO EMPRESARIAL (2015). 

 

Quando se compara a taxa de frequência e de gravidade dos dois grupos, os 

terceirizados apresentam as maiores médias em comparação aos funcionários próprios. 

Isso é justificado pelo fato dos terceiros possuírem a maior quantidade de acidentes.  

Na equação (2) que determina o cálculo da taxa de frequência, observa-se que 

no numerador da fórmula tem-se o número de acidentes multiplicado por um milhão e 

dividido pela quantidade de homens-horas expostos a risco. Como o número de 

acidentados é maior, a média da frequência dos terceiros é 9 vezes a dos funcionários 

próprios.  

A taxa de gravidade, que é o cálculo da quantidade de dias perdidos por todos 

os acidentados que foram vítimas de incapacidades total temporária, acrescido dos dias 

perdidos dos casos de morte ou incapacidade permanente é quase 3 vezes menor nos 

trabalhadores próprios das empresas em comparação aos terceiros.  Essa taxa de 

gravidade alta retrata o problema do setor, uma vez que somente funcionários 

treinados, capacitados e habilitados podem executar serviços nas proximidades de 
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sistemas elétricos como preconiza a norma regulamentadora – NR 10 - que rege o 

setor. Ainda assim, funcionários continuam sofrendo acidentes. 

A TABELA 5 apresenta a média e os valores máximos e mínimos das taxas de 

frequência e gravidade dos acidentes fatais com trabalhadores do setor elétrico.  

 

TABELA 5 - TAXA DE FREQUÊNCIA E GRAVIDADE 
 

 
Fonte: O autor com dados da FUNDAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO EMPRESARIAL (2015). 

 

Foram calculadas as taxas de mortalidade específica no trabalho das 

empresas, conforme a equação (1). No agrupamento das empresas por regiões, os 

maiores índices de fatalidades laborais com trabalhadores terceirizados ocorreram nas 

regiões Norte e Centro-Oeste. A TABELA 6 apresenta as informações das taxas de 

mortalidade calculadas por região. 

 

TABELA 6 - TAXA DE MORTALIDADE 

Fonte: O autor com dados da FUNDAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO EMPRESARIAL (2015). 

 

Taxas Mínimo Máximo Média

Taxa de Frequência Func. Próprios 0,00 3056,00 10,53

Taxa de Gravidade Func. Próprios 0,00 73304,00 683,28

Taxa de Frêquencia Func. Terceiros 0,00 35071,00 94,83

Taxa de Gravidade Func. Terceiros 0,00 49135,00 1938,30
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A taxa de mortalidade para um grupo de 100 mil trabalhadores terceirizados no 

ano de 2006, na região Norte, foi 4,4 vezes maior que o da região Sudeste. Este dado é 

relevante, pois a região Sudeste possui o maior número de empresas do setor elétrico 

brasileiro e, mesmo assim, o seu índice de fatalidade é menor que o da região Norte. 

Os dados estatísticos oficiais do Ministério da Previdência Social (2014) para a taxa de 

mortalidade no trabalho em segurados da previdência - região Norte no ano de 2006 - 

foi de 16,5 para um grupo de 100 mil trabalhadores. Se comparado com a taxa do setor 

elétrico dessa região o valor das taxas oficiais (previdência) chega a ser 11,6 vezes 

menor.   

A região Centro-Oeste aparece com a segunda maior taxa de mortalidade - 

122,29 por 100 mil - e é 6,65 vezes maior que o índice oficial de mortalidade dos 

trabalhadores da região. A região Nordeste aparece em terceiro lugar seguido de Sul e 

Sudeste. As FIGURAS 9 e 10 mostram os gráficos dos percentuais das taxas de 

mortalidade - por grupo de 100 mil trabalhadores do setor elétrico - entre regiões do 

Brasil. 

 

FIGURA 9 – GRÁFICO DA TAXA DE MORTALIDADE COM FUNCIONÁRIOS TERCEIROS 

 

 Fonte: O autor com dados da FUNDAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO EMPRESARIAL (2015). 
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estatísticas do país para a região.  Nos anos analisados, 2006 a 2013, a região Norte 

foi a que apresentou as maiores taxas de mortalidade com trabalhadores terceirizados, 

excetuando o ano de 2013 quando foi ultrapassada pela região Centro-Oeste. Em todos 

os anos os índices foram superiores que os calculados pelo Ministério da Previdência 

Social. As altas taxas de mortalidade especifica do trabalho do setor elétrico deveriam 

ter chamado a atenção das agências reguladoras brasileiras para o problema dos 

acidentes do trabalho no setor elétrico. 

 

FIGURA 10 –  GRÁFICO DA TAXA DE MORTALIDADE COM FUNCIONÁRIOS PRÓPRIOS 

 

Fonte: O autor com dados da FUNDAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO EMPRESARIAL (2015). 

 

No comparativo entre as taxas de mortalidade dos funcionários próprios do 

setor elétrico e o índice do MPS para a mortalidade específica do trabalho no ano de 

2006, a região Sul – com 12,54 por 100 mil - é a que está mais próxima do valor 

calculado pelo governo para a região de 10,6 por 100 mil.  

As regiões Norte e Centro-Oeste conseguiram zerar o número de acidentes 

com funcionários próprios nos anos de 2010 e 2011, enquanto as taxas de mortalidade 

específica com funcionários terceirizados permaneceram constantes na região Centro-

Oeste e apresentaram queda - aproximadamente pela metade - na região Norte, mas 

permanecendo com valores elevados, maiores que todas as outras regiões do país. 

Nesses mesmos anos as estatísticas nacionais foram de 7,7 e 7,6 por grupo de 100 mil 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TAXA DE MORTALIDADE TRABALHADORES 
PRÓPRIOS 

NORDESTE NORTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL



70 

 

trabalhadores. No ano de 2013 a taxa de mortalidade específica do trabalho no Brasil 

foi de 6,53 por 100 mil trabalhadores. Excetuando a região Centro-Oeste, que não teve 

nenhuma fatalidade com os seus trabalhadores próprios, as outras regiões brasileiras 

apresentaram índices maiores que a taxa nacional. Quando o comparativo é feito com 

as taxas de mortalidade dos trabalhadores terceirizados a taxa nacional é muito menor. 

Na região Centro-Oeste, para o ano de 2013, a taxa de mortalidade brasileira é 18 

vezes menor que o dessa região. 

Após o cálculo das taxas de mortalidade específica do trabalho, foram 

analisadas as empresas para se determinar a existência de concessionárias de energia 

onde o número de acidentes fatais com trabalhadores próprios fosse maior ou igual ao 

dos acidentes com funcionários terceiros durante os oitos anos.  

 

FIGURA 11 – EMPRESAS COM NÚMERO DE ACIDENTES FATAIS ENTRE FUNCIONÁRIOS  
PRÓPRIOS MAIOR OU IGUAL AO DE FUNCIONÁRIOS TERCEIROS  

 
Fonte: O autor com dados da FUNDAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO EMPRESARIAL (2015). 
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Das companhias que forneceram os seus dados à Fundação Coge durante o 

período estudado, foram encontradas 16 empresas que apresentavam número de 

trabalhadores próprios maior ou igual ao de trabalhadores terceirizados. A FIGURA 11 

apresenta o gráfico das empresas e o número de funcionários próprios e terceiros. 

Nas 16 concessionárias analisadas, ocorreram quatro acidentes fatais com 

funcionários próprios, sendo dois na Companhia Campolarguense de Energia (COCEL) 

no ano de 2011, um na Companhia Luz e Força Santa Cruz (CPFL Santa Cruz) no ano 

de 2011 e um acidente na Energisa Nova Fraiburgo no ano de 2007. Nas empresas 

terceirizadas ocorreu um acidente no ano de 2007 na Energisa Santa Cruz. 

As 16 companhias exibiram algumas similaridades que podem ser observadas 

através do gráfico da Figura 11. Os números de funcionários dos dois grupos de 

trabalhadores são bem próximos, apresentam pequena quantidade de trabalhadores, 

ficando entre a faixa de até 500 funcionários, excetuando a Cemig Geração e 

Transmissão e a Itaipu.  

Das 16 empresas, 4 são geradoras de energia (AES Uruguaiana, CPFL Geração, 

DUKE ENERGY e Itaipu) e uma empresa atua tanto na geração quanto na transmissão, 

a Cemig Geração e Transmissão. A presença das concessionárias de geração e 

transmissão se justifica quando analisado que esses empreendimentos do setor elétrico 

apresentam os menores índices de acidentes, sendo que a maioria dos acidentes 

acontecem nas distribuidoras de energia elétrica.  

Para analisar como o número de funcionários influencia na quantidade de 

acidentes fatais entre funcionários próprios e terceiros foi criando um banco de dados 

apenas com empresas do setor elétrico, no qual o número de trabalhadores próprios 

fossem maior que o número de trabalhadores terceirizados. Foram encontradas 15 

empresas que atenderam essa condição.  

A FIGURA 12 apresenta um gráfico com as concessionárias e a quantidade de 

funcionários. 
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 FIGURA 12 – EMPRESAS COM NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS PRÓPRIOS MAIOR QUE O NÚMERO 
 

 DE FUNCIONÁRIOS TERCEIROS 

 

Fonte: O autor com dados da FUNDAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO EMPRESARIAL (2015). 
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A FIGURA 13 apresenta um gráfico comparativo entre a quantidade de 

funcionários e o número de acidentes fatais na Companhia Paranaense de Energia -

COPEL. 

 

FIGURA 13 – NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS E ACIDENTES FATAIS NA COPEL 

 

Fonte: O autor com dados da FUNDAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO EMPRESARIAL (2015) 

 

Entre os anos de 2006 a 2013 ocorreram 26 acidentes fatais com trabalhadores 
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quantia de trabalhadores terceirizados, ocorreram 13 acidentes fatais com prestadores 

de serviços e somente 6 com os trabalhadores próprios da concessionária. 

A FIGURA 14 apresenta um gráfico comparativo entre a quantidade de 

funcionários e o número de acidentes fatais na Companhia de Distribuição de Energia 

Elétrica do Rio Grande do Sul. 

 

FIGURA 14 – NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS E ACIDENTES FATAIS NA CEEE-D 

 

Fonte: O autor com dados da FUNDAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO EMPRESARIAL (2015) 
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de estruturas vitimou 3 trabalhadores, para as duas maiores causas de acidentes são 

exigidos cursos e treinamentos dos trabalhadores como determinam as normas 

regulamentadoras para trabalho em altura (NR 35) e serviços com eletricidade (NR 10). 

As causas dos dois acidentes fatais com os trabalhadores da concessionaria foram 

eletricidade e colisão envolvendo veículos.   

Comparando a quantidade de mortes e os motivos das fatalidades entre os 

trabalhadores próprios e os terceirizados da CEMAT, pode-se supor que os 

trabalhadores terceirizados executam mais obras e por isso convivem mais com os 

riscos de fatalidades inerentes das atividades executadas por eles e que os 

funcionários próprios da empresa seriam responsáveis mais pela fiscalização das obras 

e serviços. 

A FIGURA 15 apresenta um gráfico comparativo entre a quantidade de 

funcionários e o número de acidentes fatais na Centrais Elétricas Matogrossenses. 

 

FIGURA 15 – NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS E ACIDENTES FATAIS NA CEMAT 

 

Fonte: O autor com dados da FUNDAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO EMPRESARIAL (2015) 
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A concessionaria que apresentou os menores índices de acidentes fatais entre 

os seus trabalhadores foi a Elektro Eletricidade e Serviços, os dados da empresa 

mostraram que ela pode ter adotado medidas diferentes das outras companhias do 

setor elétrico. Observou-se que houve uma diminuição no número de trabalhadores 

terceirizados prestando serviços a concessionaria e aumentou o número de 

funcionários contratados. A Elektro conseguindo zerar o número de acidentes entre 

prestadores de serviços e trabalhadores próprios. 

A FIGURA 16 apresenta um gráfico comparativo entre a quantidade de 

funcionários e o número de acidentes fatais na Elektro Eletricidade e Serviços. 

 
FIGURA 16 – NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS E ACIDENTES FATAIS ELEKTRO 

 

Fonte: O autor com dados da FUNDAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO EMPRESARIAL (2015) 
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2012 a empresa possuía mil funcionários a mais que no ano de 2006 sem que isso 

impactasse no número de fatalidades no trabalho.  

Quanto ao número de trabalhadores terceirizados, houve uma diminuição 

gradativa na sua quantidade passando de 4204 funcionários no ano de 2007 para 1297 

em 2013, uma redução de 2907 trabalhadores. 

Na área de segurança do trabalho e prevenção de acidentes laborais a Elektro 

implantou no ano de 2008 o programa Comportamento pela Vida, segundo Rondinelli, 

Caviola e Ribeiro (2009) o principal objetivo do programa de segurança era modificar o 

enfoque que eram dados as políticas de prevenção de acidentes na empresa, não mais 

focadas em correção de comportamentos de riscos e atitudes inseguras no momento da 

execução das atividades, mas de incentivo as formas seguras que busquem preservar 

a integridade dos trabalhadores e que criem um ambiente favorável as comunicações 

construtivas e preventivas. 

O programa Comportamento pela Vida é baseado em ferramentas da psicologia 

comportamental e busca incentivar a observação continua e diária das tarefas e dos 

riscos envolvidos em cada atividade. Através dessas observações desenvolver nos 

trabalhadores atitudes e comportamentos que evitem os acidentes de trabalho. A 

Elektro ao implantar o seu programa de gestão de segurança buscou reforçar as 

atitudes seguras dos seus colaboradores e gerar uma ampla conscientização para a 

prevenção dos acidentes. Por se tratar de um programa recente na Elektro a empresa 

ainda não possuí a medição exata dos resultados, mas segundo a concessionaria já era 

possível observar mudanças nas alocuções dos trabalhadores da empresa 

(RONDINELLI; CAVIOLA; RIBEIRO, 2009).  
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6 CONCLUSÃO 

 

A análise dos índices de acidentes encontrados no estudo mostrou que os 

trabalhadores terceirizados representam o maior número dos acidentados fatais se 

comparados com os acidentes envolvendo funcionários próprios. Ao longo dos 8 anos 

analisados, de 2006 a 2013, ocorreram 590 fatalidades na amostra estudada de 61 

concessionárias de energia elétrica, e destas, 492 óbitos foram com terceirizados.  

O índice de mortes no trabalho dos empregados terceirizados chega a 83% do 

total de acidentes, sendo que este valor é maior que o encontrado em outros estudos 

internacionais, nos quais os terceiros apresentam um índice de 41,33% de fatalidades 

envolvendo eletricidade (BATRA; IONANNIDES, 2001). 

Comparativamente, o setor de distribuição de energia elétrica, dentre os setores 

analisados (geração, transmissão e distribuição), foi o que apresentou o maior número 

de acidentes fatais. Das 590 fatalidades, 541 ocorreram com trabalhadores das 

distribuidoras de energia, em todo o país. 

A distribuição de energia elétrica é o setor que mais emprega funcionários e o 

que possui os serviços mais diversificados, desde a poda de árvores em faixas de 

servidão à troca de cabos em redes elétricas aéreas. Este foi o setor com o maior 

número de empresas pesquisadas: 47 das 61 analisadas.  

Quanto à distribuição das companhias energéticas pelo território nacional, 29 

delas ficam no Sudeste, o Sul e o Nordeste ficam empatados em segundo lugar com 11 

empresas cada e o Norte e o Centro-Oeste contam com 5 companhias em cada região. 

A eletricidade (contato acidental com redes energizadas) foi a maior causa dos 

acidentes nos dois grupos de trabalhadores, porém, em proporções diferentes. Nos 

terceirizados ela vitimou 63% dos empregados e nos próprios 49%. A segunda maior 

causa de óbitos em trabalhadores próprios das empresas foram acidentes com 

veículos, já no grupo de empregados terceirizados houve empate entre os percentuais 

de quedas e veículos. 
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Adicionalmente, pode-se verificar que no comparativo entre os grupos de 

trabalhadores, os terceirizados apresentaram as maiores taxas de frequência de 

acidentes e de gravidade, ou seja, o maior número de acidentados com lesão com 

afastamento dividido pela quantidade de horas-homem de exposição ao risco. 

O cálculo da taxa de mortalidade específica por acidente de trabalho no setor 

elétrico mostrou que os maiores índices por grupo de 100 mil trabalhadores 

terceirizados ocorreram nas regiões Norte e Centro-Oeste. No ano de 2006, quando 

comparadas as taxas de mortalidade do trabalho dessas regiões com as taxas do setor 

elétrico (16,47 mortes para um grupo de 100 mil trabalhadores), tiveram, 

respectivamente, índices 11,6 vezes e 6,65 vezes maiores. A região Sudeste teve a sua 

taxa de mortalidade ultrapassada por essas duas regiões mesmo apresentando a maior 

quantidade de concessionárias de todas as regiões do Brasil, ficando com uma taxa de 

mortalidade de 42,93 mortes por 100 mil trabalhadores. 

Ainda considerando os trabalhadores terceirizados, pode-se verificar uma 

redução das taxas de mortalidade em todas as regiões do país ao final do período 

estudado, embora os rankings das regiões tenham se alterado. Por exemplo, em 2013, 

as regiões Norte e Centro-Oeste apresentavam taxas de mortalidade de, 

respectivamente, 71,79 e 119,51 mortes em cada 100 mil trabalhadores. 

Um comparativo da taxa de mortalidade entre trabalhadores terceirizados e 

próprios mostrou que o risco de morrer trabalhando em uma prestadora de serviços é 

muito maior do que sendo trabalhador próprio da concessionária de energia no Brasil. 

Entre os anos de 2010 e 2012 as empresas do Norte conseguiram acabar com os 

acidentes fatais entre os seus funcionários próprios, enquanto os terceiros continuaram 

morrendo durante a execução dos seus serviços. O mesmo ocorreu com as empresas 

no Centro-Oeste nos anos de 2010, 2011 e 2013. 

As taxas de mortalidade específica do trabalho do setor elétrico são altas 

quando comparadas com os indicadores nacionais. Os trabalhadores próprios das 

empresas do setor elétrico, mesmo apresentando índices de mortalidade menores que 

os terceirizados neste mesmo setor, se comparados aos trabalhadores dos demais 

setores da economia, ainda tiveram taxas maiores, em determinados anos. Por 

exemplo, em 2006, o índice nacional calculado foi de 10,6 por 100 mil trabalhadores 
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(MPS, 2014). Esse fato mostra o quanto os serviços com a eletricidade – e suas 

proximidades – ainda continuam a oferecem os maiores riscos aos trabalhadores.  

O número de trabalhadores apresentou maior influência na quantidade de 

acidentes fatais nas empresas prestadoras de serviços e menor nos trabalhadores 

próprios das concessionárias. Mostrou-se que nas concessionárias, mesmo tendo o 

dobro do número de trabalhadores, a quantidade de acidentes fatais é 2,6 vezes menor 

que nas prestadoras de serviço. Por exemplo, a Companhia Paranaense de Energia 

(COPEL) mesmo apresentando um número quase 3 vezes maior de trabalhadores em 

alguns anos, em comparação com as suas prestadoras de serviço, os terceirizados se 

acidentaram 3 vezes mais. 

As empresas que apresentaram baixos índices de acidentes fatais do trabalho 

entre os funcionários próprios e terceiros possuíam poucos trabalhadores, e 

quantidades bem próximas nos dois grupos, em quase todas elas, na faixa máxima de 

500 funcionários. Portanto, a quantidade de funcionários parece estar relacionada ao 

número de acidentes. 

As Centrais Elétricas Matogrossenses (CEMAT) apresentaram, em média nos 

oito anos analisados, a maior taxa de mortalidade especifica do trabalho entre os 

funcionários terceirizados; o valor encontrado foi de 174,7 para um grupo de 100 mil 

trabalhadores. Durante este período ocorreram 22 acidentes fatais com os 

trabalhadores terceirizados e somente 2 com funcionário próprios da concessionaria.  

Embora não tenha sido possível levantar as causas destas elevadas taxas, 

poder-se-ia levantar algumas hipóteses, tais como a terceirização das atividades mais 

perigosas como a montagem e a execução das obras, ficando para os funcionários 

próprios as atividades de fiscalização e acompanhamento. 

Das concessionaria analisadas, a Elektro que já apresentava taxas muito baixas 

no início do período estudado, conseguiu zerar o número de acidentes fatais em 2011 a 

2013. Neste caso, sabe-se que no período a empresa aumentou o número de 

trabalhadores próprios e diminuiu o número de terceirizados. Além disso, no ano de 

2008, a empresa adotou uma política de gestão de segurança do trabalho com ênfase 

na segurança comportamental e na valorização das atitudes proativas (“Programa 

Comportamento pela Vida Elektro”). Dessa forma, a concessionária buscou reforçar as 
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atitudes seguras dos seus colaboradores e gerar uma ampla conscientização para a 

prevenção dos acidentes. Conforme Rondinelli, Caviola e Ribeiro,  (2009), por ser um 

programa recente, a empresa ainda não possui dados sobre os seus efeitos nos 

trabalhadores, mas já era possível verificar uma modificação nos discursos dos 

funcionários quanto à importância da valorização da vida e a prevenção dos acidentes 

de trabalhos.  

Diante de todos dados analisados, pode-se concluir, inicialmente, que o setor 

elétrico brasileiro carece de uma posição mais aberta quanto à divulgação ampla e 

irrestrita das estatísticas de acidentes de trabalho, tanto para os funcionários próprios 

quanto para os terceirizados. Infelizmente, este trabalho ficou limitado ao período de 

2006 a 2013 em função da falta de informações não disponibilizadas desde então, o 

que compromete análises mais aprofundadas sobre o crescimento das taxas de 

acidentes e, principalmente, eventuais políticas públicas que poderiam estar sendo 

formuladas para uma redução dos índices de acidentes de trabalho. Mesmo as 

empresas procuradas pelo autor, na busca pelos dados e informações que antes de 

2015 eram abertas e públicas, não demonstraram qualquer interesse em colaborar com 

o trabalho. 

Por fim, parece evidente que um investimento maior nas equipes próprias, em 

detrimento de equipes menores terceirizadas, pode contribuir para a redução 

significativa dos acidentes. Adicionalmente, programas que buscam capacitar os 

trabalhadores para atos seguros e reforçar atitudes seguras, tais como o programa 

citado adotado pela Elektro, leva à menores índices de acidentes no trabalho no setor 

elétrico. 

 

 

6.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Nenhum trabalho é uma obra acabada, pois novos estudos podem surgir 

tomando os resultados de projetos anteriores como referencial. Este estudo terá 

cumprido a sua função se conseguir instigar novos pesquisadores a estudar os 
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acidentes de trabalho do setor elétrico, tendo como principal finalidade diminuir o 

número de óbitos nos ambientes laborais.  

Os índices elevados de morte confirmam a importância de estudos no setor, 

análises mais criteriosas e detalhadas poderiam ser executadas com a profundidade 

que o tema exige. Tomando como base os dados encontrados, novas pesquisas sobre 

a forma como a quantidade de funcionários - próprios e terceiros - influenciam na 

quantidade de fatalidades, poderiam ser desenvolvidas. Além disso, considerando que 

haverá uma continuação do monitoramento das taxas de mortalidade específica do 

setor elétrico, por região, um trabalho interessante poderia ser a análise da trajetória 

dos índices, buscando-se conhecer como o aumento da taxa de desemprego influencia 

o número de óbitos no setor elétrico. 

Como um trabalho futuro, é possível desenvolver, também, um comparativo 

entre as políticas de segurando do trabalho adotadas pelas concessionárias de energia 

e como elas impactam nos índices de acidentes do trabalho. 

Finalmente, para que futuras pesquisas sejam ainda mais efetivas na definição 

de projetos e programas de redução das taxas de acidentes, no que se refere às 

condições laborais do setor, deveriam ser consideradas novas variáveis relacionadas 

aos trabalhadores do setor de energia elétrica que foram a óbito, tais como: sexo, 

idade, escolaridade, tempo de serviço, data da última qualificação e parte do corpo 

atingida. Com um histórico destas informações disponíveis, seria possível traçar 

políticas públicas e privadas com ações visando a redução do número de acidentes de 

trabalho. Ainda, uma evolução seria estudar não apenas os tipos de acidentes que 

levam a óbito, mas também os demais acidentes que trazem muito prejuízo social e 

econômico para o país.  

 

 

 

 

  



83 

 

REFERÊNCIAS 

 
ABRADEE. Disponível em <http://www.abradee.com.br/setor-eletrico/visao-geral-do-
setor> Acesso em 18/11/2016. 
 
AEROSA, J. Do risco ao acidente: que possibilidades para a prevenção? Revista 
Angolana de Sociologia. nº 04, p. 39-65, Sociedade Angolana de Sociologia, 2009. 
 
ANEEL. Disponível em <http://www.aneel.gov.br/seguranca-do-trabalho-e-das-
instalacoes> Acesso em 18/11/2016. 
 
ANEEL. Atlas de energia elétrica do Brasil. Agência Nacional de Energia Elétrica. 3. 
ed. Brasília: Aneel, 2008. 
 
ALMEIDA, I. M. DE. Construindo a culpa e evitando a prevenção: caminhos da 
investigação de acidentes do trabalho em empresas de município de porte médio. 
Botucatu, São Paulo, 1997. 222 f. Tese (Doutorado em Saúde Ambiental) 
Departamento de Saúde Ambiental, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. 
 
ANTUNES, R; DRUCK, G. A terceirização como regra? Revista do Tribunal Superior 
do Trabalho. v. 79, n. 04, p. 214-231, 2013. 
 
ARAUJO, J. L. DE. A questão do investimento no setor elétrico brasileiro: reforma 
e crise. Nova Economia, v. 11, n. 01. Jul. 2001. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14280: Cadastro de 
acidente de trabalho - Procedimentos e classificação. Rio de Janeiro, 2001. 
 
ATLAS. Segurança e Medicina do Trabalho. 75a. ed. São Paulo: Equipe Atlas (Ed.). 
Editora Atlas S.A., 2015. 868p. (Manuais de legislação Atlas). 
 
BATISTA, P. N. O consenso de Washington: a visão neoliberal dos problemas latinos 
americanos. Programa Educativo Dívida Externa - PEDEX, Caderno Dívida Externa, n. 
6, 2. ed., nov. 1994. Disponível em: < 
http://www.fau.usp.br/cursos/graduacao/arq_urbanismo/disciplinas/aup0270/4dossie/no
gueira94/nog94-cons-washn.pdf>. Acesso em: 14 de janeiro de 2017.  
 
BATISTA, V.X. Terceirização e treinamento profissional dos prestadores de 
serviço do setor elétrico: segmento de distribuição de energia. São Paulo, 2007. 102 
f. Dissertação (Mestrado em Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente) 
Centro Universitário Senac, Campus Santo Amaro, São Paulo, 2007. 
 
BATRA, P. E.; IOANNIDES, M. G. Electric Accidents in the Production, 
Transmission, and Distribution of Electric Energy: A Review of the Literature. 
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, v. 7, n. 3, p. 285–307, 
2001. 

http://www.abradee.com.br/setor-eletrico/visao-geral-do-setor
http://www.abradee.com.br/setor-eletrico/visao-geral-do-setor


84 

 

 
BATRA, P. E.; IOANNIDES, M. G. Assessment of electric accidents in power 
industry. Human Factors and Ergonomics In Manufacturing, v. 12, n. 2, p. 151–169, 
2002. 
 
BORGES, ÂNGELA; DRUCK, M. DA G. Crise global , terceirização e a exclusão no 
mundo. Caderno CRH, v. 6, p. 1–24, 1993. 
 
BRAGA, E. Eduardo Braga diz que privatizações no setor elétrico ajudam Tesouro. O 
Globo, Rio de Janeiro, 01 de janeiro de 2016. Entrevista concedida a Ramona 
Ordoñez.  Disponível em: <http://www. http://oglobo.globo.com/economia/petroleo-e-
energia/eduardo-braga-diz-que-privatizacoes-no-setor-eletrico-ajudam-tesouro-
17375651/>. Acesso em: 21 de outubro de 2016. 

BRASIL. Consolidação das leis do trabalho. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho. 104.ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
Coletânea de Legislação. 

BRASIL, Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Portal da Legislação, Brasília, DF. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm>. Acesso em: 
21 de outubro de 2016. 
 
BRASIL, Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Portal da Legislação, Brasília, DF. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2011/lei/l12527.htm 
>. Acesso em: 25 de outubro de 2016  
 
BRASIL, Medida Provisória nº 145, de 11 de dezembro de 2003. Portal da Legislação, 
Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/>. Acesso em: 21 de outubro 
de 2015. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde.  Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. Notificação de acidentes de trabalho fatais, graves e 
com crianças e adolescentes. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006. 
 
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora n. 10. Brasília, 
DF: Portaria Dsst-SITMTE, 2004 
 
BRASIL, Portaria nº 1.171 de 22 de agosto de 1984. Portal da Legislação, Brasília, DF. 
Disponível em: < 
http://infoener.iee.usp.br/legislacao/legisla_nac/eletrico/leis/portaria_1171.html>. Acesso 
em: 30 de agosto de 2016. 
 
BRUNI, A. L. SPSS: Guia prático para pesquisadores. 1.Ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
 
BUREAU OF LABOR STATISTICS. Disponível em < https://www.bls.gov/> Acesso em 
18/11/2016 
 



85 

 

CANADIAN CENTRE FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY. Disponível em < 
http://www.ccohs.ca/ > Acesso em 18/11/2016 
 
CARNEIRO, R. Estado, mercado e o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. 
400 f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas – Sociologia e Política) – Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2000. 
 
CELG DISTRIBUIÇÃO. Disponível em <www.celg.com.br/paginas/institucional/institucio 
nal.apx>. Acesso em 11/09/2016 
 
CHAGAS, A. M. R; SALIM, C. A; SERVO, L. M. S. Saúde e segurança no trabalho no 
Brasil: aspectos institucionais, sistemas de informação e indicadores. 2. ed. – São 
Paulo : IPEA : Fundacentro, 2012. 
 
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas 
organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004 
 
COUTINHO, G. F. Terceirização: máquina de moer gente trabalhadora. São Paulo: 
LTr, 2015. 
 
COUTINHO, L. A Terceira revolução industrial e tecnológica: as grandes tendências 
de mudanças. Revista Economia e Sociedade. n. 01, 1993. 
 
CORREA, P. R. L.; ASSUNÇÃO, A. Á. A subnotificação de mortes por acidentes de 
trabalho: estudo de três bancos de dados. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 12, 
n. 4, p. 203–212, 2003. Disponível em: 
<scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=49742003000400004&lng=en&n
rm=iso&tlng=en>. Acesso em 10/09/2016 
 
COTRIM, A. A. M. Instalações elétricas. 4. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 
 
DE CICCO, F.M.G.A.F.; FANTAZZINI, M.L. A prevenção e o controle de perdas 
através da engenharia de segurança de sistemas. 3.ed. São Paulo: 
FUNDACENTRO,1988. 
 
DELA COLETA, J.A. Acidentes de trabalho: fator humano, contribuições da 
psicologia do trabalho, atividades de prevenção. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 1991. 
 
DELGADO, M. A. P. A Estrutura Tarifária em Monopólios Naturais. Rio de Janeiro: 
Synergia (2012). 
 
DIEESE. O Processo de Terceirização e seus Efeitos sobre os Trabalhadores no 
Brasil. Relatório Técnico, p. 101, 2007. Disponível em: 
<http://ftp.medicina.ufmg.br/osat/arquivos/6-07082015.pdf>. . 
 
DIEESE. Terceirização e morte no trabalho: um olhar sobre o setor elétrico 
brasileiro., p. 1–18, 2010. 



86 

 

 
DIEESE. Terceirização e desenvolvimento, uma conta que não fecha. São Paulo: 
DIEESE e CUT, 2011. 
 
DRUCK, G.; FRANCO, T. A terceirização no Brasil: velho e novo fenômeno. 
LaboReal, v. 4, n. 2, p. 83–94, 2008. Disponível em: 
<http://laboreal.up.pt/files/articles/2008_12/pt/83-94pt.pdf>. Acesso em 12/08/2016 
 
ETCHEVERRY, M. S. Privatização do setor elétrico brasileiro: impactos sobre o 
trabalho. Revista Labor, v. 1, n. 1, 2008. 
 
FARIA NETO, P. S. Gestão efetiva e privatização: uma perspectiva brasileira. Rio 
de Janeiro: Qualitymark, 1994. 
 
FIELD, A. Descobrindo a estatística usando SPSS. 2.Ed. Porto Alegre: Artmed, 2009 
 
FISCHER, T.; TEIXEIRA, E.; HEBER, F. Estratégias de gestão e reconfiguração 
organizacional: os setores de energia elétrica e telecomunicações. Revista de 
Administração Pública, v. 32, n. 3, p. 9–27, 1998. 
 
FREITAS, L. Manual de Segurança e Saúde do Trabalho. 1ª edição. Lisboa: Edições 
Sílabo, 2008. 
 
FUNGOGE, Fundação Coge. Estatisticas de acidentes no setor elétrico brasileiro. 
Relátorio 2013. Disponivel em: <www.funcoge.com.br>.  Acesso em 2015. 
 
FUNGOGE, Fundação Coge. Histórico. Disponível em: <www.funcoge.com.br>.  
Acesso em 2015. 
 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
GOLDEMBERG, J.; PRADO, L. T. S. Reforma e crise do setor elétrico no período 
FHC. Tempo Social, v. 15, n. 2, p. 1–17, 2003. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1590/S0103-20702003000200009.>. Acesso em 22/09/2016 
 
GONÇALVES, D. C; GONÇALVES, I. C; GONÇALVES, E. A. Manual de Segurança e 
Saúde no Trabalho. 6. ed. São Paulo: LTr, 2015. 
 
GRIDIS. Estatísticas de acidentes do trabalho no setor de energia elétrica 1982. 
Grupo de Intercâmbio e Difusão de Informações sobre Engenharia de Segurança e 
Medicina do trabalho. Rio de Janeiro, Eletrobrás, Secretaria Executiva do GRIDIS, 
1983. 
 
GRIDIS. Estatísticas de acidentes do trabalho: setor de energia elétrica: 1989. Grupo  
de Intercâmbio e Difusão de Informações sobre Engenharia de Segurança e Medicina 
do trabalho. Rio de Janeiro, Eletrobrás, Secretaria Executiva do GRIDIS, 1990. 
 



87 

 

GRIDIS. Relatório de acidentes fatais 1985. Grupo de Intercâmbio e Difusão de 
Informações sobre Engenharia de Segurança e Medicina do trabalho. Rio de Janeiro, 
Eletrobrás, Secretaria Executiva do GRIDIS, 1985. 
 
HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE. Disponível em < http://www.hse.gov.uk/ > Acesso 
em 18/11/2016 
 
HEINRICH, H. W. Industrial accident prevention: a scientific approach. McGraw-
Hill, 1931. 
 
KYLE, U. G.; BOSAEUSB, I.; LORENZO, A. D.; DEURENBERG, P.; ELIA, M.; 
MELCHIOR, J. C.; PIRLICH, M.; SCHARFETTER, H.; SCHARFETTEN, A.; SCHOLS, 
M. W. J.; PICHARD, C. Bioelectrical Impedance analysis – Part II: utilization Clinical 
practice. Clinical Nutrition. Italy, n. 23, p. 1430-1453, 2004. 
 
KREIN, J. D. Tendências recentes nas relações de emprego no Brasil: 1990-2005. 
347 f. Tese (Doutorado em Economia Social e do Trabalho) – Universidade Estadual de 
Campinas, 2007. 
 
LEME, A. A. A Reforma do Setor Elétrico no Brasil, Argentina e México: Contrastes 
e Perspectivas em debate. REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA, v. 17, n. 33, p. 
97–121, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v17n33/v17n33a08.pdf>. 
Acesso em 15/09/2016 
 
LEME, A. A. O Setor Elétrico e a América Latina: Argentina, Brasil e México em 
abordagem preliminar.: Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas, v. 04, n. 
02, p. 101–121, 2010.  
 
LOURENÇO, I. V. S. O conceito de "acidente de trabalho" e sua repercução nos 
dados oficiais. 80 f. Dissertação (Mestrado em engenharia de segurança e higiene 
ocupacionais) – Faculdade de Engenhaira da Universidade do Porto, Portugal, 2011. 
 
LORENZO, H. C. DE. O setor elétrico brasileiro: passado e futuro. Perspectivas: 
Revista de Ciência Sociais, v. 24 /25, p. 147–170. Disponível em: 
<http://seer.fclar.unesp.br/perspectivas/article/view/406>. Acesso em 25/09/2016 
 
LORENZO, S. R.; SILVA, T. A. F.; SILVA FILHO, S. C. Um estudo sobre os efeitos da 
eletricidade no corpo humano sob a égide da saúde e segurança do trabalho. 
Exata, v.5, n. 1, p. 135–143. Disponível em: < 
http://www.redalyc.org/html/810/81050114/ >. Acesso em 01/03/2017 
 
MACHADO, J. M. H.; GOMEZ, C. M. Acidentes de trabalho: uma expressão da 
violência social. Cadernos de Saúde Pública, v. 10, p. S74–S87, 1994. 
 
MELO, L. A. et al. Segurança nos serviços emergenciais em redes elétricas: os 
fatores ambientais. Revista Produção, v. 13, n. 02, p. 88–101, 2003. 
 



88 

 

 
MIN, K. B.; PARK, S. G.; SONG, J. S.; et al. Subcontractors and increased risk for 
work-related diseases and absenteeism. American Journal of Industrial Medicine, v. 
56, n. 11, p. 1296–1306, 2013. 
 
MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO; 
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Anuário estatistico de acidentes do 
trabalho: AET 2014. Vol. 1, p. 990, 2014 - Brasília: MTE: MPS:  
 
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. Estratégia Nacional para Redução dos 
Acidentes do Trabalho 2015- 2016. Brasília, 2015. 
 
NENONEN, S. Implementation of Safety Management in Outsourced Services in 
the Manufacturing Industry. Tampere University of Technology, 2012. 109 p.Vol. 1023 
 
NOBREGA, D.G. Um panorama sobre os acidentes do trabalho de uma empresa 
no setor elétrico. 97 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção), 
Universidade Federal do Pernambuco, Recife, 2013. 
 
ONU - Declaração universal dos direitos humanos. 1948 
 
REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE. Indicadores básicos 
para a saúde no Brasil: conceito e aplicações. 2 ed - Brasília: Organização Pan-
Americana de Saúde, 2008. 
 
REIS, L. B. DOS. Geração de energia elétrica. 2. ed. rev. e atual. Barueri, São Paulo:  
Manole, 2011. 
 
RONDINELLI, A., CAVIOLA, F., RIBEIRO, L. F. Programa Comportamento pela Vida 
Elektro: desenvolvendo a cultura de segurança na organização a partir da valorização 
da vida e dos colaboradores. IEEE, 10 agosto de 2009. Disponível em: < 
http://comportamentoseguro.com.br/wp-content/uploads/2011/10/artigo-
Comportamento-pela-Vida-final-portugues.pdf>. Acesso em 08/08/2017 
 
ROSSETE, C. A. Segurança do trabalho e saúde ocupacional. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2015. 
 
SCOPINHO, R. A. Privatização, reestruturação e mudanças nas condições de 
trabalho: o caso do setor de energia elétrica. Cadernos de Psicologia Social do 
Trabalho, v. 5, p. 19–36, 2002. Disponível em: 
<http://revistas.usp.br/cpst/article/view/25835>. Acesso em 08/09/2016 
 
SILVA, A. J.N. DA. Analise organizacional de acidentes de trabalho no setor de 
distribuição de energia elétrica. 209 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – 
Setor Faculdade de Medicina, Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”, 
Botucatu, 2015.  



89 

 

 
SILVA, L. G. G. DA. Os acidentes fatais entre os trabalhadores contratados e 
subcontratados do setor elétrico brasileiro. Rede de Estudos do Trabalho, v. 12, p. 
1–19, 2013. 
 
TOLFO, S. DA R.; COUTINHO, M. C. Implicações de Programas de Enxugamento 
para ex-trabalhadores de empresas estatais. Psicologia e Sociedade, v. 19, n. 1998, 
p. 57–65, 2007.  
 
TOLMASQUIM, M. T. Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro. 1ª ed. Rio de 
Janeiro: Synergia, 2011 
 
TOLMASQUIM, M. T. Energia Renovável: Hidráulica, Biomassa, Eólica, Solar, 
Oceânica. EPE. Rio de Janeiro, 2016. 
 
WACHOWICZ, M. C. Segurança, Saúde e Ergonomia. Curitiba: Intersaberes, 2012. 
  



90 

 

ANEXO 1 – RELÁTORIO FUNCOGE DE ACIDENTES FATAIS TÍPICOS 2014 
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ANEXO 2 – RELÁTORIO GRIDIS DE ACIDENTES DO TRABALHO NO SETOR 
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Nome
Data de 

Privatização

Área de 

Serviço / 

Localização

Comprador
 Preço R$ 

Milhões

% 

Vendida
Ágio (%)

ESCELSA 12/07/1995 ES
IVEN S. A , GTD 

Participações
385 50 11,78

LIGHT 21/05/1996 RJ
AES; Houston; EdF; 

CSN.
2.230,00 51 0

CERJ (AMPLA) 20/11/1996 RJ
Endesa(Sp); 

Enersis; Ed Port.
605,3 70,26 30,27

COELBA 31/07/1997 BA
Iberdrola; BrasilCap; 

Previ; BBDTVM
1.730,90 65,64 77,38

AES SUL 21/10/1997 RS AES 1.510,00 90,91 93,56

RGE 21/10/1997 RS CEA; VBC ; Previ 1.635,00 90,75 82,7

CPFL 05/11/1997 SP
VBC ; Previ; 

Fundação CESP
3015 57,6 70,1

ENERSUL 19/11/1997 MS Escelsa 625,6 76,56 83,79

CEMAT 27/11/1997 MT Grupo Rede; Inepar 391,5 85,1 21,09

ENERGIPE 03/12/1997 SE Cataguazes; Uptick 577,1 85,73 96,05

COSERN 11/12/1997 RN
Coelba; Guaraniana; 

Uptick
676,4 77,92 73,6

COELCE 02/04/1998 CE

Consócio Distriluz 

(Enersis Chilectra, 

Endesa, Cerj)

867,7 82,69 27,2

ELETROPAULO  ** 15/04/1998 SP Consórcio Lightgás 2.026,00 74,88 0

CELPA 09/07/1998 PA

QMRA 

Participações S. A. 

(Grupo Rede e 

Inepar)

450,3 54,98 0

ELEKTRO ** 16/07/1998 SP / MS
Grupo Enron 

Internacional
1.479,00 46,6 98,94

CACHOEIRA 

DOURADA
05/09/1997 GO

Endesa / Edegel / 

Fundos de 

Investimentos

779,8 92,9 43,49

GERASUL * 15/09/1998 RS Tractebel(Belga) 945,7 50,01 0

BANDEIRANTE*  17/09/1998 SP
EDP (Portugal) - 

CPFL
1.014,00 74,88 0

CESP Tiête*** 27/10/1999 SP AES Gerasul Emp 938,07 - 29,97

BORBOREMA*** 30/11/1999 PB
Cataguazes-

Leopoldina
87,38 - -

CELPE* 20/02/2000 PE Iberdrola/Previ/BB 1.780 79,62 -

CEMAR*** 15/06/2000 MA PP&L 552,8 86,25 -

SAELPA*** 31/11/2000 PB
Cataguazes-

Leopoldina
363 - -

CTEEP 28/06/2006 SP
ISA (Interconexión 

Eléctrica S/A Esp)
1.193 - 57,89

TOTAL 25.858,55

Fontes : MME

* :Informações obtidas em jornais

** :Informações sobre Num. de Consumidores e GWh obtidas no site da Empresa 

***: Informações obtidas no site do Provedor de Informações Econômico-Financeiras 

do Setor Elétrico Brasileiro - UFRJ/ELETROBRÁS

ELÉTRICO 1989 

ANEXO 3 – EMPRESAS PRIVATIZADAS DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

 


