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No ano 2000, quando a internet ainda não exercia a enorme influência que 

observamos nos dias de hoje, um informativo de notícias sobre o Setor Elétrico 

Brasileiro (SEB) começou a ser produzido pela UFRJ e distribuído gratuitamente. 

O Informativo Eletrônico do Setor Elétrico (IFE), atrelado, de início, ao Núcleo de 

Pesquisa em Economia, Tecnologias da Informação, Sociedade da Informação e 

Ensino a Distância (NUCA), divulgava resumos das principais notícias publicadas 

nos jornais e revistas especializadas, em um formato simples, sem divisão por 

seção, como é feito hoje.  

Ao longo de mais de vinte anos, prestes a comemorar, neste dia 16 de abril 

de 2020, a marca de 5.000 edições, o IFE, associado ao Grupo de Estudos do Setor 

Elétrico (GESEL) do Instituto de Economia da UFRJ, foi sendo aperfeiçoado. Com 

notícias “pinçadas” e resumidas das mais variadas fontes, espalhadas por suas 

doze seções, o IFE é hoje uma marca de reconhecida importância no SEB, sendo 

distribuído para dezenas de milhares de pessoas interessadas pelo setor elétrico, 

desde gestores de órgão públicos e privados, professores, estudantes, 

pesquisadores, consultores, advogados, engenheiros, etc.  

Nesses 20 anos, o IFE manteve-se fiel ao compromisso com a simetria e 

transparência das informações processadas: disseminar o acesso aos principais 

fatos, dados e conhecimentos, disponibilizados pelos principais periódicos, sites, 

universidades e centros de pesquisa, relacionados ao SEB. Além disso, seu acervo, 

todo disponível no site do GESEL (http://www.gesel.ie.ufrj.br/index.php/Ifes), 

é uma importante base de dados, aberta a pesquisas.  
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Hoje, atento às novas tecnologias da comunicação e ao cenário de crise por 

conta do novo Coronavírus, o GESEL foca em duas novas vertentes: ampliar as 

possibilidades de acesso e expandir os meios de comunicação.  

 

 
Imagens: layouts do IFE desde os anos 2000 

 

No sentido de ampliar o acesso, disponibilizamos recentemente um novo canal de 

comunicação para divulgação do IFE, via WhatsApp (https://chat.whatsapp.com), 

facilitando a sua leitura em aparelhos celulares.  Já quanto à ampliação do material a ser 

divulgado, o GESEL está construindo uma nova metodologia para produção de 

informativos setoriais, vinculados diretamente às pesquisas desenvolvidas pelo grupo. 

Assim, os novos informativos têm como objetivo oferecer informações ainda mais 

detalhadas e completas a respeito de seus respectivos temas, através do 

acompanhamento de periódicos brasileiros e internacionais, bem como a produção 

acadêmica dos respectivos temas.  

Nesta direção de especialização, vinculado à pesquisa sobre os Conselhos 

dos Consumidores das Distribuidoras, realizada em parceria com a EDP no âmbito 

do Programa de P&D da ANEEL, foi lançado em 2018, o IECC – Informativo 

Eletrônico do Conselho dos Consumidores, que já se encontra em sua 81ª edição 

semanal.   

Os outros cinco informativos setoriais estão em fase final de 

desenvolvimento, todos vinculados às pesquisas do GESEL:  

https://chat.whatsapp.com/DGszM6MiutVAVfx5Y4llST
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(i) IFE-ME, relacionado ao tema mobilidade elétrica;  

(ii) IFE-UTE, relacionado à geração termelétrica de eletricidade;  

(iii) IFE-UHR, destinado ao cenário das usinas hidrelétricas reversíveis;  

(iv) IFE-TEx, que tratará das novas tecnologias com potencial disruptivo no 

SEB; e  

(v) IFE-LALT, destinado ao cenário da expansão das linhas de transmissão 

de energia elétrica no Brasil.  

À exceção do IFE-UHR, que terá periodicidade mensal, todos os 

informativos setoriais terão periodicidade semanal. 

Esperamos contar com vocês para seguir rumo aos próximos 5.000 números.  

Para cadastrar gratuitamente nos nossos Informativos, basta acessar o site 

do IFE: http://cadastro-ife.gesel.ie.ufrj.br/ 

http://cadastro-ife.gesel.ie.ufrj.br/

