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Estudo: energia industrial no Brasil é a 4ª mais
cara do mundo
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A tarifa de energia para a indústria brasileira é a quarta mais cara do mundo, segundo dados divulgados pela Federação das
Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), nesta quarta-feira. De acordo com os números, as indústrias do País pagam, em média, R$
329 por megawatt-hora (MWh), atrás apenas da Itália (R$ 458,3 por MWh), Turquia (R$ 419 por MWh) e República Tcheca (R$
376,4 por MWh).

A pesquisa também aponta que a tarifa de energia elétrica industrial no Brasil é 134% maior que a média dos outros países do Bric
(grupo formado por Brasil, Índia, Rússia e China). As indústrias brasileiras pagam 259% a mais que o valor pago na Rússia (R$
91,5 por MWh), 131% a mais que na China (R$ 142,4 por MWh) e 75% a mais que na Índia (R$ 188,1 por MWh). A tarifa brasileira
também é 67% superior à média de países latinos como Argentina, Chile, Colômbia, El Salvador, México, Paraguai e Uruguai (R$
197,5 por MWh).

Na comparação com parceiros comerciais os números brasileiros também são superiores. Os valores pagos no País são 273%
maiores que os pagos na Argentina e 164% acima dos pagos nos Estados Unidos.

Segundo o estudo, o alto custo da energia industrial no País está relacionado aos encargos e impostos no custo total -
representam 48,6% da tarifa -, e aos custos de Geração, Transmissão e Distribuição (GTD). O valor dos custos GTD representam
R$ 165 por MWh no País, superior aos custos totais na China (R$ 142,4 por MWh) e Estados Unidos (R$ 124,7 por MWh).
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