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Principal encontro de utilities discutirá os temas Smart Grids & Medição, Cidades Inteligentes,
Renováveis e Água & Gás.

Recentemente o governo federal disponibilizou para consulta pública uma ampla reforma na
regulamentação do setor elétrico nacional. O objetivo é a privatização das antigas usinas do
sistema Eletrobrás, além de mudanças no modelo de venda da eletricidade gerada. O impacto
da ação no mercado de energia é um dos temas que norteiam a 15ª Latin American Utility
Week (LAUW), principal encontro do setor de utilities que acontece entre os dias 19 e 21 de
setembro, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

"Nossa missão, como organizadores, é proporcionar um ambiente favorável aos negócios,
evidenciar a importância da inovação tecnológica no segmento de utilities e propiciar
oportunidades únicas de networking, com uma rica troca de experiências entre profissionais do
Brasil e de toda a América Latina. Existem grandes oportunidades de investimentos nos
segmentos de energia, água e gás", afirma o diretor geral da Clarion Events Brasil, Sergio
Jardim.

A LAUW é composta por uma ampla programação de conferências que inclui estudos de caso,
experiências e boas práticas nacionais e internacionais e que evidenciam a importância da
inovação tecnológica para a prestação de serviços de excelência. Os eixos temáticos do
encontro - Smart Grids & Medição, Cidades Inteligentes, Renováveis e Água & Gás - serão
apresentados por especialistas e profissionais renomados do setor em palcos simultâneos,
onde os participantes podem escutar as palestras por fones de ouvidos sintonizados no palco
de seu interesse.

O evento reúne especialistas, profissionais de agências reguladoras, certificadoras e utilities de
energia, água e gás. Além de contar com a participação de expositores que oferecem
inovações e soluções em áreas como geração, transmissão, distribuição e comercialização de
energia, automação de redes, veículo elétricos, cibersecurity, medição de água, energia e gás,
TI e Telecom, redes e cidades inteligentes.
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LAUIA - Outro destaque da LAUW é o Latin American Utility Industry Awards, que premiará
projetos inovadores nas categorias energia, água, gás, smart grids e medição e smart systems.
Os finalistas serão apresentados aos expositores e visitantes, e os vencedores serão
homenageados durante a cerimônia de premiação, no primeiro dia do evento, 19 de setembro.

Serviço:

Latin American Utility Week
Data: 19 a 21 de setembro

Local: Transamerica Expo Center - Avenida Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo
Amaro, São Paulo

Horário da Exposição: Feira: 10 às 18 horas / Conferências: 9h30 às 17h30

Sobre a LAUW - Organizada pela Clarion Events Brasil, a 15ª edição da Latin American Utility
Week (LAUW) reunirá as principais empresas de medição de energia elétrica, água, e gás,
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, automação de redes, TI e
Telecom, redes e cidades inteligentes. O evento integra um portfólio global que inclui outros
quatro encontros ao redor do mundo: European Utility Week, Australian Utility Week, African
Utility Week e Asian Utility Week.

Além da área de exposição, a programação inclui sessão plenária no primeiro dia e conferência
panorâmica 360º no segundo e no terceiro dia. Ao todo serão quatro palcos simultâneos com
especialistas falando sobre Medição (Metering & Smart Grids), Cidades Inteligentes, TI e
Telecom (Smart Grids & Smart Cities), Energias Renováveis e Eficiência Energética
(Renewables) e Água e Gás (Water & Gas).
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