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INDICADORES ECONÔMICOS – AGENDA DO DIA  

  

 Brasil:  

o O IBGE divulga o Índice de preços ao consumidor, IPC-15 (Mensal e Anual) (Vide notícia abaixo); 
o A FGV divulga o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) na 3ª quadrissemana de 

fevereiro. 

 Mundo:  

o Singapura: Sai o Produto interno bruto (PIB) DO PAÍS (Trimestral e Anual)  e o Índice de preços ao 
consumidor (IPC) (Mensal e Anual); 

o Alemanha: Sai o Produto interno bruto (IPC) (Trimestral e Anual); 
o Hong Kong: Sai o Índice de preços ao consumidor (Mensal e Anual); 
o Alemanha: Saem as Expectativas de negócios (Mensal) e a Avaliação da situação atual econômica no 

país (Mensal); 
o México: Sai a Atividade econômica no país (Mensal e Anual) e o Produto interno bruto (PIB) do país 

(Trimestral e Anual); 
o Austrália: Sai o Índice salarial do pais (Trimestral e Anual). 

 

NOTÍCIAS RELEVANTES PARA O SETOR DE ENERGIA 
 

 PEC propõe que royalties da energia eólica sejam compartilhados 

Fonte: Agência Câmara Notícias 

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 97/15, em tramitação na Câmara dos 
Deputados, inclui o potencial de energia eólica entre os bens da União e garante que o 
resultado da exploração da energia dos ventos para geração de eletricidade (royalties) 
seja compartilhado entre a União, estados, Distrito Federal e municípios. O texto é de 
autoria do deputado Heráclito Fortes (PSB-PI). Atualmente, a Constituição garante a 
partilha dos royalties obtidos pela exploração de petróleo e gás natural, recursos hídricos 
para fins de geração de energia elétrica e recursos minerais. A proposta determina ainda 
que o potencial de energia eólica será explorado diretamente pela União ou cedido a 
empresas públicas e privadas mediante autorização, concessão ou permissão. Para 

compensar a situação, as empresas que exploram a energia eólica devem compartilhar com o estado brasileiro os 
frutos dos seus rendimentos, segundo o deputado. A admissibilidade da PEC será examinada na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. Se aprovada, a proposta será analisada em uma comissão especial de 
deputados, a ser criada especificamente para esse fim. E depois seguirá para o Plenário, onde precisará ser 
votada em dois turnos. 

 

 

 

https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2016/02/pec-propoe-que-royalties-da-energia-eolica-sejam-compartilhados/28343
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/category/noticias
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/tag/geracao-de-energia
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 Eletropaulo tem pedido de reajuste extraordinário negado  

Fonte: ANEEL 

  
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) negou o pedido da Eletropaulo para obter 
um reajuste extraordinário. A empresa alegou que seus custos estavam acima da tarifa 
autorizada pelo órgão regulador e solicitou um aumento extra. Porém, para a Aneel, a 
Eletropaulo não conseguiu comprovar que havia desequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato de concessão. O déficit apresentado pela Eletropaulo, de R$ 552 milhões, pode 
ser carregado até a data do reajuste tarifário da empresa, em julho. O valor representa 
45% do Ebitda regulatório da companhia e 20% da parcela B.  

 

 Comissão do Senado analisa liberação do FGTS para microgeração 

Fonte: Canal Energia  

Estão na pauta da Comissão de Serviços e Infraestrutura do Senado Federal dia 24 de 
fevereiro, dois projetos relacionados à produção e consumo de energia elétrica: o Projeto 
de Lei do Senado 371/2015, do senador Ciro Nogueira (PP-PI), que permite o uso do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para a aquisição e a instalação de 
equipamentos de geração elétrica em casas; e o PLS 154/2015, da senadora Lúcia Vânia 
(PSB-GO), que modifica o custeio e as finalidades da Conta de Desenvolvimento 
Energético. O primeiro projeto facilita a liberação dos recursos para energia a ser gerada a 
partir de fontes hidráulica, solar, eólica ou de biomassa. Para sacar os recursos, o 
interessado precisa comprovar pelo menos 3 anos com carteira assinada. A casa em que 

os equipamentos precisarão ser do beneficiado. Segundo o autor, o benefício é estimular a eficiência energética 
por meio de fontes renováveis.  O relator da matéria, Wilder Morais (PP-GO), é favorável à aprovação e sugeriu 
apenas aperfeiçoamentos de redação e técnica legislativa. Se aprovado, o texto ainda será analisado pela 
Comissão de Assuntos Sociais. Já o projeto da senadora Lúcia Vânia estabelece a transferência da movimentação 
da CDE para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; define prazo para determinadas despesas 
custeadas; estabelece mecanismos de transparência, controle e avaliação; e exige recursos do orçamento para 
custeio das finalidades acrescentadas a partir de 2012. 

 

 RGE investe em energia solar para famílias de baixa renda 

Fonte: Ambiente Energia 

Por meio do Programa de Eficiência Energética da Empresa, a Rio Grande Energia (RGE) 
realizará investimento de R$ 650 mil para baratear a energia elétrica das famílias de baixa 
renda da cidade gaúcha de Três Passos. A partir de janeiro 150 famílias enquadradas na 
Tarifa Social de Energia receberão sistemas de captação de energia solar para o 
aquecimento de água do banho. O projeto inclui instalações civis, elétricas e hidráulicas 
necessárias ao funcionamento dos 150 sistemas de aquecimento de água do banho. Para 
o bom funcionamento dos sistemas de aquecimento, as famílias contempladas receberão 
material educativo sobre o uso correto dos novos coletores solares. Além de reduzir a 
demanda por energia em horários críticos, a população de baixo poder aquisitivo será 

beneficiada com a diminuição na conta de luz. Para a RGE, a expectativa é de que os resultados alcançados com 
a execução do projeto sejam a economia de 321,20 MWh de energia por ano e a redução de demanda na ponta 
de 470 kW. 

 

 

 

 

https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2016/02/rge-investe-em-energia-solar-para-familias-de-baixa-renda/28081
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/tag/eficiencia-energetica
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/tag/energia-solar
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 Lucro da Elektro cai em 2015 

Fonte: Canal Energia  

O lucro da Elektro apresentou redução de 15,5% em 2015 quando comparado com 2014. 
O resultado alcançou R$ 371,2 milhões, ante R$ 439 milhões do ano anterior. O Ebtida da 
empresa também caiu 8,1%, passando de R$ 904,5 milhões em 2014 para R$ 831,4 
milhões no ano passado. Segundo a companhia, mesmo em um ano de cenário 
econômico adverso e redução no consumo de energia, os resultados mostram o 
comprometimento de uma empresa focada em gestão operacional eficiente e a resiliência 
e diversidade do mercado da área de concessão da Elektro, que reagiu de forma mais 
atenuada do que a queda da produção industrial no país. A receita líquida subiu 16,8% e 
alcançou R$ 5,578 bilhões no ano passado, ante R$ 4,774 bilhões em 2014. No ano, a 

companhia investiu R$ 353,8 milhões, dos quais R$ 11,7 milhões correspondem a investimentos realizados com 
recursos de clientes. O montante é 8% superior em relação aos investimentos realizados no mesmo período do 
ano anterior. Do total investido, de acordo com a empresa, R$ 298,7 milhões foram destinados à expansão, 
melhorias, preservação do sistema elétrico e suporte operacional. Além disso, R$ 42,9 milhões destinaram-se ao 
Programa de Universalização. 

 

 Eletrobras mobiliza comunidades indígenas contra o Aedes aegypti  

Fonte: MME 

A campanha contra o mosquito Aedes Aegypti promovida pelo Ministério de Minas e 
Energia junto a entidades e empresas do setor energético-mineral chegou ao povo 
Kayapó, na bacia do rio Xingu, Pará, onde vivem mais de 15 mil indígenas. A Eletrobras 
realizou ação sobre o combate ao mosquito com os indígenas na região, e funcionários da 
estatal distribuíram material informativo do Ministério da Saúde. A visita incentivou o 
Instituto Kabu, que representa os Kayapó do Oeste, a divulgar nas aldeias um vídeo em 
mebengokre (a língua kayapó) sobre o combate ao mosquito. A mobilização contra o 
mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika está mais adiantada nas localidades 
visitadas pelos servidores da estatal. No lado leste, a Associação Floresta Protegida 

(AFP), parceira da Eletrobras na região, começará a mobilização nas próximas semanas. A região abrange 30 
aldeias, com cerca de 4.500 indígenas. 

 

NOTÍCIAS SOBRE ECONOMIA GERAL 
 

 IPC-S sobe na 3ª quadrissemana do mês sobre 2ª leitura 

Fonte: FGV 

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou para 1,10% na 3ª 
quadrissemana de fevereiro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou 0,32 ponto porcentual 
abaixo do registrado na leitura imediatamente anterior, quando o indicador apresentou variação de 1,42%. De 
forma isolada, os itens com as maiores influências negativas foram tarifa de eletricidade residencial, tomate 
(11,56% para 5,49%), leite em pó (-1,92% para -2,36%), vestido e saia (-1,24% para -1,30%) e linguiça (-0,56% 
para -1,69%). Já os 5 itens com as maiores influências de alta foram tarifa de ônibus urbano, empregada 
doméstica mensalista (de 2,89% para 2,42%), 8 classes de despesas analisadas, 6 apresentaram decréscimo em 
suas taxas de variação. 
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 Dólar sobe sobre o Real 

Fonte: BC 

Após operar em queda, a R$ 3,94, o dólar passou a subir no dia de hoje, acima de R$ 3,95, interrompendo o 
movimento da véspera, com a volatilidade nos preços do petróleo. Às 10h09, a moeda norte-americana subia 
0,3%, a R$ 3,9621.  Nesta manhã, o Banco Central fará mais um leilão de rolagem dos swaps que vencem em 
março, que equivalem a US$ 10,118 bilhões, com oferta de até 11,9 mil contratos.  

 

 Alemanha cresceu no 4º trimestre  

Fonte: France Presse 

A economia da Alemanha registrou um crescimento modesto de 0,3% no 4º trimestre de 2015 e de 1,7% no 
conjunto do ano, informou a Destatis, a agência federal de estatísticas. O excedente das contas públicas - que 
englobam Estado federal, estados regionais, municípios e caixas de previdência social - alcançou um nível 
recorde, equivalente a 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB) alemão. O resultado representa 19,4 bilhões de euros, 
o nível mais elevado desde a reunificação da Alemanha em 1990. No último trimestre de 2015, o crescimento foi 
estimulado pelo aumento do consumo interno (0,2%), do gasto público (1,0%) e do investimento (2,4%). Ao 
mesmo tempo, no 4º trimestre o comércio exterior recuou 1,7% ma comparação com o período anterior, o que 
desacelerou o crescimento. Para 2016, o governo alemão prevê um crescimento de 1,7%, igual a 2015. 

 

 Confiança dos empresários alemães piora em fevereiro 

Fonte: Valor Econômico 

O índice Ifo de confiança dos empresários recuou de 107,3 para 105,7 pontos entre janeiro e fevereiro. Essa foi a 
3ª queda seguida do indicador, puxada pela piora das expectativas, que recuaram ao menor nível desde 2012. Já 
o componente que mede a avaliação atual dos negócios subiu ligeiramente na margem. Entre os setores 
pesquisados, com exceção da construção, todos pioraram em relação ao mês anterior – com destaque para a 
queda acentuada da confiança da indústria.  

 

 Banco Central da Turquia mantém taxas de juros 

Fonte: Fonte: Dow Jones Newswires 

O Banco Central da Turquia decidiu manter suas taxas de juros inalteradas, mantendo a a política monetária 
iniciada há um ano, apesar da inflação. A taxa de juros de recompra de uma semana, que é a principal referência 
do BC turco, foi mantida em 7,5%, enquanto a taxa para tomada de empréstimos overnight continuou em 7,25% e 
a taxa de concessão de empréstimos overnight seguiu em 10,75%. Os juros turcos estão nos patamares atuais 
desde fevereiro de 2015. Após a reunião de hoje, o BC da Turquia afirmou que irá manter a postura de liquidez 

Grupo De Para

Alimentação 1,94% 1,40% ↓

Educação, Leitura e Recreação 2,57% 1,50% ↓

Transportes 1,91% 1,60% ↓
Habitação 0,97% 0,78% ↓

Vestuário 0,08% 0,19% ↑

Comunicação 0,57% 0,52% ↓
Despesas Diversas 1,51% 1,27% ↓

Saúde e Cuidados Pessoais 0,66% 0,75% ↑
Fonte: FGV

Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) 

3ª quadrissemana de fevereiro em relação a 2ª leitura
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estreita pelo tempo que for necessário e que futuras decisões de política monetária irão depender da perspectiva 
de inflação do país.  

 

NOTÍCIAS SOBRE A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
 

 Confiança da indústria cai em fevereiro no Brasil 

Fonte: FGV 

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) apurado na prévia da sondagem de fevereiro caiu 1,0 ponto na 
comparação com o resultado final de janeiro, para 75,2 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Trata-
se do menor nível desde novembro de 2015 (75,1 pontos). A prévia de fevereiro mostra que o Índice de 
Expectativas (IE) caiu 2,3 pontos ante janeiro, para 73,1 pontos. Já o Índice da Situação Atual (ISA) ficou estável 
em 77,6 pontos no período. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria atingiu 74,2% em 
fevereiro, segundo a prévia da Sondagem da Indústria. O resultado, já livre de influências sazonais, é levemente 
maior do que o apurado no dado final da sondagem de janeiro, que foi de 74,1% conforme revisado (73,9% na 
leitura inicial). A prévia dos resultados da Sondagem da Indústria abrange a consulta a 782 empresas entre os dias 
01 e 18 deste mês. O resultado final da pesquisa referente a fevereiro será divulgado no próximo dia 29.  

 

 Produção brasileira da indústria de transformados plásticos cai em 2015 

Fonte: Abiplast 

A produção da indústria brasileira de transformados plásticos caiu 8,7% em 2015 na comparação com 2014, para 
6,1 milhões de toneladas de artefatos plásticos. A associação compara os números com a indústria brasileira de 
transformação, no qual a queda foi de 9,9%, com fortes recuos em setores demandantes de plástico, como 
automotivo (-25%), alimentos (-2,4%) bebidas (-5,4%), eletroeletrônicos (-30%) e higiene e perfumaria (-3,8%). As 
exportações da indústria de plástico subiram 8,8% no ano passado. Apesar do direcionamento da produção para o 
mercado externo favorecer o setor, existe o aumento dos custos e dos preços das matérias-primas com a 
valorização do dólar que prejudica o setor. 
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MAIORES ALTAS E MAIORES BAIXAS NA BOVESPA* 

 * Referente ao fechamento do dia anterior. 
**Empresas do setor elétrico. 
Fonte: BMF & Bovespa/Elaboração própria. 

 
 

TAXAS DE CÂMBIO* 
                                             

                                                 

                                                        *Ptax é a média das taxas de câmbio informadas pelos dealers durante 4 janelas do dia. 
                                                        Fonte: BACEN/Elaboração própria. 

 

 

ATIVIDADE ECONÔMICA, INFLAÇÃO E PRODUÇÃO 
  

                                             
                           (*)Dados do IBGE segundo a nova metodologia de cálculo. 3º trimestre de 2015, acum. nos últimos 12 meses. 
                           Fonte: CNI/Bacen/IBGE/FGV 

 
 

 

OI ON N1 1,75 R$ 2,33 ↑ RUMO LOG ON NM -1,82 R$ 2,16 ↓
SID NACIONAL ON 1,56 R$ 5,20 ↑ BRADESPAR PN N1 -1,75 R$ 4,49 ↓
GERDAU PN N1 1,21 R$ 4,18 ↑ COPEL PNB N1** -1,65 R$ 23,90 ↓
CETIP ON NM 1,13 R$ 38,33 ↑ CIELO ON NM -1,56 R$ 31,55 ↓
USIMINAS PNA N1 1,10 R$ 0,92 ↑ LOCALIZA ON NM -1,29 R$ 22,90 ↓

Maiores baixas da Bolsa ↓
22/02/2016

Maiores altas da Bolsa ↑

Desempenho da bolsa

22/02/2016

Desempenho da bolsa

Jan.16 Dez.15 Nov.15 Out.15 Set.15

IBC-Br (%) ... ... -0,52 -0,63 -0,50

Produção industrial Total (%) ... -0,70 -2,40 -0,70 -1,30

IPCA 1,27 0,96 1,01 0,82 0,54

INPC 1,51 0,90 1,11 0,77 0,51

IGP-M 1,14 0,49 1,52 1,89 0,95

IGP-DI 1,53 0,44 1,19 1,76 1,42

2016 (*) 2015 (*) 2014 2013 2012

PIB (%) ... -2,5 0,1 2,5 1,0

PIB Agropecuária ... 2,1 2,1 7,3 -2,1

PIB Indústria ... -4,7 -0,9 1,7 -0,8

PIB Serviços ... -1,6 0,4 2,2 1,9

Atividade econômica, Inflação e Produção
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ÁREAS DE ATUAÇÃO DAIMON: 

Regulação: 

A Daimon atua fortemente na Regulação do setor energético brasileiro. 

Através de Consultorias, Estudos e Pesquisa & Desenvolvimento, nossa equipe está totalmente capacitada e preparada 
para atender as demandas mais complexas deste mercado. 

 

Software: 

Desenvolvemos sistemas computacionais altamente especializados para o setor elétrico. 

Nossas ferramentas são utilizadas pelas maiores empresas de distribuição do país nos segmentos de operação, proteção, 
perdas, tarifas,mercado, confiabilidade e muito mais. 

 

Engenharia: 

A Daimon tem destacada participação no programa de Pesquisa & Desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. 

A Empresa conta em seu corpo técnico com vários pesquisadores oriundos de conceituadas universidades brasileiras, em 
particular, da Escola Politécnica da USP, onde boa parte desenvolve ou já desenvolveu trabalhos acadêmicos de mestrado 
e doutorado com significativas contribuições teóricas.  

 

Novos Negócios: 

Eficiência e Gestão Energética, smart grids, são exemplos de projetos desenvolvidos pela equipe de novos 
negócios Daimon. 

Atenta as novas demandas e em busca de melhorias contínuas a Daimon desenvolve novos negócios em linha com as 
necessidades do setor energético nacional. 

 

DAIMON, ESPECIALISTAS EM ENERGIA. 

Av Paulista, 1.776 – Cj 22 – B – Bela Vista 

CEP:01310-200 – São Paulo – Brasil 

faleconosco@daimon.com.br 

+55 11 3266-2929 / 3171-1728 

www.daimon.com.br 

 
A reprodução, inteira ou em parte, em qualquer forma ou meios, sem a expressa autorização por escrito da Daimon Engenharia e Sistemas não 
é permitida. Esta newsletter contém informações que são designadas somente aos seus destinatários. Consequentemente qualquer publicação, 
duplicação, distribuição ou qualquer ação tomada neste sentido é proibida e ilegal. 
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