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OBJETIVO
Proporcionar uma visão multidisciplinar do setor elétrico brasileiro a partir de conceitos
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IMPOSTOS E
AGÊNCIAS
CORPORATIVA
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básicos e essenciais para a compreensão do setor do ponto deREGULADORAS
vista físico, econômico,
institucional e socioambiental.
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PÚBLICO-ALVO
• Profissionais envolvidos com as áreas de negócios de energia (planejamento estratégico,

comercialização, contratos, regulação) que precisam se capacitar rapidamente para o
desempenho de suas funções;

AGÊNCIAS
MEIO AMBIENTE
REGULADORAS
Enegócios
SOCIEDADE
administrativa)
que querem compreender melhor o ambiente de
do setor;

• Profissionais de outras áreas das empresas de energia (financeira, jurídica, operações,
• Profissionais que ofertam produtos ou prestam serviços a empresas do setor elétrico

(consultores, economistas, advogados, executivos financeiros) e que buscam conhecer
melhor o ramo de atuação de seus clientes.
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Módulo 1 | Conceitos de Energia
e suas Aplicações

• Objetivos da política tarifária

• Energia e seus princípios

• Composição da tarifa de energia elétrica no Brasil

• Fontes e Conversores de energia

• Mecanismos de correção das tarifas previstos nos

• Unidades de medida de energia elétrica e potência
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contratos de concessão
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• Princípios para uma política tarifária eficaz

Módulo 2 | Cadeia de Valor do
Setor Elétrico Brasileiro

• Descrição dos elos da cadeia de valor do setor elétrico
• Mercados e ambientes de contratação de energia

Módulo 5 | Impactos Socioambientais
e Licenciamento Ambiental
• Definição de impacto socioambiental
• Impactos socioambientais na construção e
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• O tratamento
de impactos socioambientais em
operação de usinas

• Características dos agentes atuantes em cada

ambiente de contratação

• Características econômicas dos Elos da Cadeia de Valor

empreendimentos de energia

• O conceito de monopólio natural

• Principais aspectos da legislação socioambiental

Módulo 3 | Regulação e Instituições
do Setor Elétrico Brasileiro

• O processo de licenciamento ambiental

• Objetivos da regulação
• O papel da agência reguladora do setor elétrico
• O ambiente institucional do setor elétrico e sua

relação com a agência reguladora
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• Os principais
desafios de um órgão regulador
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O Instituto Acende Brasil é um Centro de Estudos que desenvolve ações e projetos para aumentar o grau
Próximas turmas, inscrições
de Transparência e Sustentabilidade do Setor Elétrico Brasileiro.
e programa
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SETOR
Para alcançar este objetivo, adotamos a abordagem de Observatório do Setor ElétricoDOBrasileiro.
www.acendebrasil.com.br
Atuar como um Observatório significa pensar e analisar o setor com lentes de longo prazo, buscando
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Tel. +55 (11) 3704-7733
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ENERGIAinstitucionais que moldam as REGULAÇÃO
seguintes dimensões do Setor Elétrico Brasileiro:
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