
 

 
 

O Aumento dos Custos da Energia Elétrica: Desafios 
da Perda de Competitividade dos Consumidores 

Livres Eletro intensivos 
 

A indústria brasileira do segmento eletro intensivo vem perdendo 

competitividade no mercado nacional e internacional em função do 

aumento dos custos da energia elétrica. As causas e fatores que 

explicam o aumento do custo da energia elétrica são múltiplos, 

destacando-se a perda de competitividade e vetor de 

desindustrialização.  

A Presidente Dilma reconheceu, recentemente, a gravidade deste 

problema ao colocar a problemática do custo da energia no mesmo 

patamar do aumento dos juros.  A renovação das concessões de antigas 

usinas hidroelétricas e linhas de transmissão abre uma possibilidade 

impar de se iniciar um processo de redução dos custos da energia 

elétrica. Nestes termos, o GESEL-UFRJ promove o seminário “Desafios 

dos Grandes Consumidores de Energia Elétrica” com o objetivo de 

analisar as condições atuais e perspectivas do suprimento e custos da 

energia elétrica dos grandes consumidores eletro intensivos, no dia 3 



de julho de 2012 na Casa da Ciência no Campus da Praia Vermelha da 

UFRJ (ao lado do Rio Sul e Canecão).  

O evento terá a participação do BNDES, EPE, ONS, ABIAPE, ABRACE 

e dos principais players deste segmento como Gerdau, CSN, 

Odebrecht, Angloamerican e Alcoa.  

O acesso ao WS é gratuito e inscrições podem ser feitas pelo tel. 21-

38735249 ou pelo mail: gesel@nuca.ie.ufrj.br 

Programação 

9:00 – Perspectivas Econômicas e  os Grandes Consumidores de Energia Elétrica 
 

BNDES – Nelson Siffert 
Grupo de Conjuntura IE-UFRJ. Prof Antonio Licha 
GESEL- Guilherme Dantas 

 
11:00  - Perspectivas do Mercado Livre 
 
 

EPE -   Pedro David 
ONS – Fausto Menezes 
ABIAPE – Mario Menel 
ABRACE – Luciano Pacheco 
 

 
13:00 – Almoço 
 
14:00 às 16.30 h– Talk Show 
 
Moderadores: Prof. Nivalde J. de Castro e Edmar Fagundes de Almeida 
  

Alcoa – Dario Almeida Albagli 
Gerdau –  Claudia Zanchi Piunti 
Odebrecht –   Marcus Vinícius  
Angloamerican – Alfredo Lamêgo Duarte 



BTG Pactual – José Amorim   


