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INDICADORES ECONÔMICOS – AGENDA DO DIA  

  

 Brasil:  

o Nenhum indicador relevante para o dia. 

 Mundo:  

o Singapura: Sai o Índice de preços ao consumidor (IPC) (Mensal); 
o Itália: Sai a Inflação salarial (Mensal e Anual); 
o China: Decisão da Taxa de juros; 
o Canadá: Sai o Índice de preços ao consumidor (IPC) (Mensal e Anual); 
o México: Sai a Taxa de desempego (Mensal). 

 

NOTÍCIAS RELEVANTES PARA O SETOR DE ENERGIA 
 

 Inauguração do sistema de aquecimento solar em Belo Horizonte  
Fonte: Cemig   

A Cemig, por meio do seu Programa de Eficiência Energética (PEE), inaugura o Projeto 
“Solar ILPI” no Lar dos Idosos São José, em Belo Horizonte. O investimento da Empresa 
na Instituição é de aproximadamente R$ 180 mil e a previsão é de que a redução no 
consumo de energia elétrica usada para o aquecimento da água seja de 70%. Além disso, 
o deslocamento da demanda para fora do horário de ponta contribui com o sistema 
elétrico do país, diminuindo a sobrecarga. Fruto da parceria entre a Empresa e o Serviço 
Voluntário de Assistência Social (Servas), o projeto visa a instalação de sistemas de 
aquecimento solar de água em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), 
gerando mais conforto para os internos e economia para a entidade, com a redução 

significativa na conta de energia após a substituição de chuveiros elétricos pelo aquecimento solar. De acordo com 
o coordenador do Projeto Solar ILPI, Ranieri Coelho, além da redução nos custos, o Programa de Eficiência 
Energética (PEE) busca disseminar a cultura do consumo consciente. A Cemig já beneficiou neste ano 18 
instituições em todo Estado, com investimento de cerca de R$ 900 mil. A previsão é de que em 2016 mais 142 
Instituições de Longa Permanência para Idosos também sejam contempladas, com investimento de 
aproximadamente R$ 5 milhões, em 124 municípios na área de concessão da empresa. Conforme legislação 
vigente, as concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica estão 
obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, 0,5% de sua receita operacional líquida em ações que 
tenham por objetivo o combate ao desperdício de energia elétrica, o que consiste no Programa de Eficiência 
Energética das Empresas de Distribuição (PEE). A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) é responsável por 
regulamentar a aplicação desses recursos. 
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 Parque eólico da Atlantic atinge recorde de produção em agosto  

Fonte: Agência Canal Energia 

Fator de capacidade do parque, localizado no Rio Grande do Norte, chegou a 78,11%, 
maior média mensal do país, segundo estudo da Universidade Federal do Ceará Um 
estudo realizado pela Universidade Federal do Ceará mostrou que o Parque Eólico Eurus 
II da Atlantic Energias Renováveis, localizado no Rio Grande do Norte, atingiu a maior 
média mensal de fator de capacidade do setor eólico no país em agosto passado, 
chegando a 78,11%. A universidade analisou vinte parques dos estados do Rio Grande do 
Norte, Ceará, Piauí e Pernambuco no mês de agosto de 2015. O Renascença V, outro 
parque eólico da Atlantic no Estado potiguar, ficou em nono lugar na lista, com uma média 
de 75,17% de fator de capacidade. Dados os fortes padrões de vento nesta época do ano, 

os parques devem alcançar índices de FC semelhantes até dezembro. O acompanhamento do Operador Nacional 
do Sistema Elétrico mostra um fator de capacidade bastante alto dos projetos da Atlantic quando comparados com 
parques vizinhos na região de João Câmara (RN). 

 

 Projetos de 6 eólicas na Bahia são classificados como prioritários  
Fonte: MME 

O Ministério de Minas e Energia publicou em sua seção no Diário 
Oficial da União, a classificação dos projetos prioritários das 
usinas eólicas Assuruá II (30 MW); V (20 MW); VII (18 MW) e das 
EOLs Abil (23,7 MW); Acácia (16,2 MW) e Angico (8,1 MW), 
todas localizadas na Bahia. As usinas foram licitadas no 5º Leilão 
de Energia de Reserva, realizado em 23 de agosto de 2013. 
Dessa forma, as eólicas poderão emitir debêntures de 
infraestrutura.  

 

 Shopping em Vitória (Espírito Santo) investe em eficiência energética 
Fonte: Ambiente Energia 

As ações de eficiência energética têm atingido cada vez mais mercados que procuram 
através da sustentabilidade economizar na conta de luz no final do mês. O Shopping 
Vitória, no Espírito Santo, por exemplo, investiu cerca de R$ 6 milhões para economizar 
40% menos de energia. Através de uma parceria do shopping com a EDP Escelsa serão 
trocadas 6 máquinas que tem potência de 950 TR, por quatro máquinas que vão gerar 
1120 TR. A eficiência energética vai melhorar e proporcionar 40% menos de gasto de 
energia, o que equivale a um gasto mensal de 17 mil famílias capixabas. A conclusão 
acontecerá em março de 2016. Entre as mudanças está a troca de 6 chillers –
equipamentos responsáveis pela geração de ar refrigerado para as áreas comuns do 

shopping. 

 

 Eólica Anísio Teixeira (Bahia) é enquadrada no Reidi  
Fonte: MME 

Projeto recebeu R$ 59,1 milhões em investimentos, sem impostos. O Ministério de Minas e 
Energia aprovou o enquadramento ao Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infraestrutura da usina eólica Anísio Teixeira, no município de Caetité 
(BA). O projeto contempla a construção de 5 unidades geradoras, com capacidade 
instalada total de 13,5 MW. O período de execução das obras teve início em 2 de maio de 
2015 e vai até 2 de agosto de 2016. Ao todo, foram investidos R$ 59,1 milhões no 
empreendimento, sem a contabilização de impostos.  

 

https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2015/10/shopping-em-vitoria-es-investe-r-6-mi-em-eficiencia-energetica/27212
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/tag/eficiencia-energetica
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/tag/sustentabilidade
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 Gamesa almeja liderança no segmento de turbinas eólicas do Brasil  
Fonte: Agência Reuters 

A fabricante espanhola de turbinas eólicas Gamesa vê o Brasil como o maior e mais 
atraente mercado da América Latina e aposta em uma estratégia de longo prazo para 
buscar a liderança no país, que deverá ter neste ano e em 2016 um pico de obras de 
usinas de energia eólicas. Enquanto regras que favorecem o conteúdo local aqueceram o 
mercado doméstico de turbinas, onde se trava uma acirrada disputa entre grandes nomes 
do mercado global, que incluem a norte-americana GE e a francesa Alstom --que agora se 
uniram-- e a espanhola Acciona, que também anunciou recentemente fusão com a alemã 
Nordex. A Gamesa já investiu um acumulado de 128 milhões de reais no Brasil e, em 
meio a um momento conturbado na economia e na política local, vê como diferencial uma 

carteira de clientes com grandes nomes, como o grupo industrial Votorantim e a espanhola Iberdrola. Miranda 
acredita que o cenário de crise, que aumenta os custos financeiros, vai pesar sobre investidores menos robustos 
do setor de usinas eólicas, que devem ser alvo de nomes de maior poder de fogo, com uma possibilidade também 
de movimentação de estrangeiros atraídos por ativos mais baratos em moeda forte. Na indústria de equipamentos 
eólicos, os reflexos do cenário se dão principalmente pela desvalorização do real, que impacta custos devido a 
componentes que ainda são importados e cotados em dólares e euros. O Brasil iniciou um regime de contratação 
de energia eólica em leilões em 2009, em movimento para diversificar a matriz elétrica, muito dependente de 
chuvas por causa da predominância de hidrelétricas. Hoje, as usinas a vento competem diretamente em preço 
com as hídricas, que sempre foram consideradas a fonte mais barata de energia, e que produzem mais que as 
hidrelétricas atualmente no Nordeste, que enfrenta uma forte seca. A Gamesa vinha então em uma expansão 
internacional que incluíra incursões anteriores nos Estados Unidos, China e Índia. No Brasil foi instalada uma 
fábrica de nacelles na Bahia, que recentemente recebeu aporte de 30 milhões de reais para uma expansão. Hoje 
tem capacidade de produzir 640 megawatts anuais em equipamentos. Com cerca de 2 gigawatts em contratos 
fechados no país, a companhia está atrás apenas de GE e Alstom entre as maiores fornecedoras do setor, disse 
Miranda, que aposta em uma máquina lançada recentemente, com 2 megawatts de potência, para buscar a 
liderança.  

 

 Possível Associação Latinoamericana e Caribenha de biogás 

Fonte: Agência Canal Energia 

O Brasil, por meio do Centro Internacional de Energias 
Renováveis (CIBiogás), articula a criação de uma associação 
Latino-americana e Caribenha de biogás, que vai reunir 
representantes da Argentina, Chile, Uruguai, Costa Rica, Porto 
Rico, Cuba, entre outros. A intenção é fomentar o intercâmbio de 
experiências políticas e tecnológicas, fortalecendo o uso da 
energia renovável na América Latina. A proposta é que, ainda no 
1º semestre de 2016, seja realizado, em Foz do Iguaçu, no 
Parque Tecnológico de Itaipu, um encontro para chancelar a 

associação e dar início aos trabalhos. A ideia é que sejam feitas reuniões periódicas entre os representantes e que 
seja publicado uma revista virtual para unificar as metodologias.  Ao definir uma metodologia, busca-se encontrar 
as formas mais eficientes de se viabilizar projetos de biogás de acordo com as características de cada região. A 
primeira reunião da futura associação está prevista para abril de 2016, em Foz do Iguaçu. Oficialmente, a 
associação ainda não tem nome nem CNPJ. Foi sugerido que o Brasil ocupe a primeira presidência da nova 
entidade. O posto trocará de mãos a cada ano. A associação garantirá a integração das informações, 
fornecedores e de toda a indústria de biogás. Com isso, busca-se agregar valor à tecnologia Latino-Americana, 
reduzindo a dependência de produtos norte-americanos e europeus. O uso de resíduos na produção de energia 
vem ao encontro dos apelos ambientais, pois há um melhor destino aos resíduos animais. Também se torna uma 
alternativa de geração de energia elétrica, de criação de novos negócios e empregos. A tecnologia pode ser usada 
visando o desenvolvimento de projetos de geração distribuída, aproveitando-se dos benefícios da resolução nº 
482/12 da Agência Nacional de Energia, que disciplina a micro e minegeração. O CIBiogás é uma entidade sem 
fins lucrativos originária de um projeto da Itaipu Binacional.  
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 Assinado contrato do 2º bipolo da transmissão de Belo Monte  
Fonte: ANEEL 

Foi assinado contrato de concessão do 2º bipolo que faz parte do sistema de conexão da 
Usina Hidrelétrica de Belo Monte à região Sudeste. Com previsão de geração de 16,8 mil 
empregos diretos e de investimentos da ordem de R$ 7 bilhões, com aproximadamente 
2.550 km de linhas de transmissão e 7.800 MW de capacidade instalada em duas 
subestações conversoras as obras atravessam cinco estados: Pará, Tocantins, Goiás, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro. O prazo de conclusão é de 50 meses. A XRTE foi a 
vencedora do Leilão de Transmissão Nº 007/2015, realizado pela ANEEL em julho deste 
ano, na BM&FBOVESPA, em São Paulo. O leilão apresentou um deságio de 19%.  Isso 
significa que a receita do empreendedor para exploração dos investimentos ficará menor 

que a prevista inicialmente, contribuindo para modicidade tarifária. O valor ofertado pela empresa para o lote único 
do Leilão de Transmissão Nº 7/2015 foi de R$ 988.030.983, menor que o teto da *Receita Anual Permitida (RAP) 
de R$ 1.219.791.340 estabelecido pela Agência para o lote que contempla o segundo bipolo do sistema de 
transmissão em HVDC (corrente contínua em alta tensão) para escoamento da energia gerada pela usina 
hidrelétrica de Belo Monte. 

 

 Petroleiros fecham acesso ao Comperj durante 3 horas 
Fonte: Agência Brasil 

Em ato organizado pelo Sindicato dos Petroleiros do Estado do Rio de Janeiro (Sindipetro-
RJ) e pela Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), os trabalhadores da Petrobras 
fecharam, durante três horas na manhã de ontem, os acessos ao Polo Petroquímico do 
Rio de Janeiro (Comperj). A manifestação faz parte da mobilização dos petroleiros que 
estão em campanha salarial e defendem a retomada das obras do Comperj, com 
readmissão dos milhares de trabalhadores demitidos após a suspensão parcial das obras 
do polo. A categoria é contra o programa de desmobilização de ativos da companhia 
previsto no Plano de Negócios 2015/2019 elaborado pela direção da Petrobras. 

 

 
 Preços do petróleo têm manhã de queda em Nova York e avanço em Londres  

Fonte: Setorial Energy News 

Os preços do petróleo têm manhã de queda em Nova York e avanço em Londres hoje. 
Em Nova York, o barril abriu cotado a US$ 45,28, registrando um declínio da ordem de 
0,22% em relação ao fechamento de ontem. Em Londres, o barril abriu cotado a US$ 
48,23 nesta sexta-feira, registrando uma alta de 0,31%, igualmente em relação ao 
fechamento de quinta. 

 

 

 

 Rússia estabele cooperação econômica com Cuba 

Fonte: America Economia 

O governo russo anunciou um pacote de 6 acordos de cooperação econômica com Cuba. 
Os convênios são nas áreas de energia, metalúrgica e farmacêutica. O acordo prevê 
investimentos russos para o financiamento da modernização da fabricante de aço José 
Martí e a concessão de um empréstimo para financiar a construção de quatro unidades 
geradoras das termoelétricas Máximo Gómez e Este Habana. Já as empresas 
Energoimport, de Cuba, e a russa Inter Rao Export assinaram um contrato para ampliação 
da capacidade das termoelétricas de Mariel e Santa Cruz em 200 megawatts. Na área 
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farmacêutica, as empresas Heber Biotec e Phamarco também firmaram intercâmbio de cooperação. 

 

NOTÍCIAS SOBRE ECONOMIA GERAL 
 

 Pontualidade de pagamentos das micro e pequenas empresas brasileiras recua em 
setembro  
Fonte: Pequenas Empresas e Grandes Negócios  

Micro e pequenas empresas do setor de serviços tiveram o menor nível. Recessão econômica e crédito mais 
escasso e caro são razões, de acordo com Serasa. A pontualidade de pagamentos das micro e pequenas 
empresas atingiu 95,3% no mês de setembro. A cada 1 mil pagamentos realizados, 953 foram quitados à vista ou 
com atraso máximo de 7 dias. O nível de pontualidade teve queda perante o nível de 95,9% de agosto e em 
relação à pontualidade de 96,3% registrada em setembro do ano passado. As micro e pequenas empresas do 
setor de serviços apresentaram o menor nível de pontualidade de pagamentos em setembro: 93,6%. Nas 
indústrias a pontualidade de pagamentos em setembro foi de 94,7% ao passo que nas micro e pequenas 
empresas comerciais a pontualidade foi de 96,5% O aprofundamento da recessão econômica e o crédito cada vez 
mais escasso e caro têm prejudicado a pontualidade de pagamento das micro e pequenas empresas. Em 
setembro, o valor médio dos pagamentos pontuais caiu 2,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior (R$ 
1.846 contra R$ 1.898). O valor médio mais alto foi registrado pelos pagamentos pontuais das empresas de 
serviços (R$ 2.087), seguido pelo das empresas comerciais (R$1.839) e, por fim, pelas micro e pequenas 
empresas do segmento industrial (R$ 1.830). 

 

 Expectativa de inflação dos consumidores brasileiros permanece estável 
Fonte: FGV 

A inflação mediana prevista pelos consumidores brasileiros para os 12 meses seguintes permaneceu estável pelo 
3º mês consecutivo, ao fechar outubro em 10%. O Indicador de Expectativa de Inflação dos Consumidores deste 
mês foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV). O resultado 
manteve o indicador no nível recorde da série iniciada em setembro de 2005, mas confirmou a interrupção de uma 
sequência de 7 altas consecutivas ao longo deste ano. Em relação à frequência dos valores mais citados pelos 
consumidores ao prever a inflação futura, as previsões na faixa entre 9% e 10% mantiveram-se, pelo quarto mês 
consecutivo, como as mais citadas: 39,1% deles disseram que a inflação futura deve ficar nessa faixa, contra 
33,2% das previsões de setembro. Já os valores entre 10% e 12% de variação da inflação para os próximos 12 
meses tiveram aumento moderado: de 18,1%, em setembro, para 20,4% em outubro.  

 

 Arrecadação cai em setembro no Brasil 
Fonte: Receita Federal 

Com a crise econômica afetando a atividade econômica e o pagamento de impostos, a arrecadação de tributos 
pela Receita Federal registrou queda pelo 6º mês consecutivo. Dados divulgados pelo órgão mostram que o 
recolhimento de impostos e contribuições federais somou R$ 95,239 bilhões em setembro, uma queda real 
(descontada a inflação) de 4,12% na comparação com o mesmo mês de 2014. Em relação a agosto, houve um 
aumento de 1,06% na arrecadação. Foi o pior desempenho para meses de setembro desde 2010, quando as 
receitas somaram R$ 90,495 bilhões. A arrecadação veio dentro do intervalo das estimativas coletadas pela 
Agência Estado, de R$ 88,900 bilhões a R$ 97,600 bilhões, mas abaixo da mediana de R$ 93,850 bilhões. De 
janeiro a setembro, a arrecadação federal somou R$ 901,053 bilhões, um recuo de 3,72% na comparação com o 
mesmo período de 2014. A queda na arrecadação é um dos motivos para a redução da meta fiscal deste ano que 
está sendo preparada pela junta orçamentária composta pelos ministros da Fazenda, Joaquim Levy, do 
Planejamento, Nelson Barbosa, e da Casa Civil, Jaques Wagner. As desonerações concedidas pelo governo 
resultaram em uma renúncia fiscal de R$ 79,491 bilhões entre janeiro e setembro, valor 10,16% superior ao 
mesmo período do ano passado. Em setembro, as desonerações concedidas pelo governo totalizaram R$ 7,899 
bilhões, 1,35% menor do que no mesmo mês de 2014 (R$ 8,008 bilhões). A desoneração de folha de pagamento 
custou R$ 2,012 bilhões em setembro e R$ 18,112 bilhões nos 9 primeiros meses do ano. A redução do benefício 
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é uma das mais polêmicas medidas adotadas pela nova equipe econômica durante o ajuste fiscal. O governo 
federal arrecadou ainda R$ 1,857 bilhões com o Refis no mês passado, programa de parcelamento concedido 
através da lei 12.996 de 2014. A arrecadação com o programa nos nove primeiros meses do ano foi de R$ 9,549 
bilhões. 

 

 Investimento Direto no Brasil soma US$ 6,037 bilhões em setembro 
Fonte: Correio Braziliense 

Os Investimentos Diretos no Brasil (IDP) foram mais que suficientes para cobrir o rombo nas contas externas. 
Segundo informações divulgadas pelo Banco Central, esses recursos trazidos por estrangeiros e que são 
destinados para o setor produtivo somaram US$ 6,037 bilhões em setembro, deixando uma sobra de quase US$ 3 
bilhões. No ano até setembro, o ingresso de investimentos estrangeiros destinados ao setor produtivo soma US$ 
48,211 bilhões. No acumulado dos últimos 12 meses até o mês passado, o saldo de Investimento Estrangeiro ficou 
em US$ 71,807 bilhões, o que representa 3,79% do Produto Interno Bruto (PIB). Com a mudança, o Banco Central 
introduziu nas estatísticas o conceito de "lucros reinvestidos" - que ocorre quando uma empresa obteve um lucro e 
decide manter esses recursos no Brasil em vez de repatriá-lo para a matriz. Essa nova conta tem impacto no 
registro de IDP, mas não afeta o fluxo cambial. Em setembro, os lucros reinvestidos ficaram negativos em            
US$ 235 milhões. 

 

 Decreto aumenta o IPI sobre automóveis a diesel 
Fonte: Jornal do Comércio 

O governo federal aumentou as alíquotas do IPI incidentes sobre automóveis de fabricação nacional com motor a 
diesel para até seis passageiros, conforme decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU). A alíquota do 
imposto que estava reduzida a 15% agora passará para 45% até 31 de dezembro de 2017, voltando novamente 
para 15% em 1º de janeiro de 2018. O decreto publicado ainda altera vários trechos da regulamentação do Inovar-
Auto, regime especial de tributação concedido a montadoras. O texto, por exemplo, insere novos compromissos 
que as empresas poderão assumir como condições para adesão ao programa. Entre eles, poderão ser 
computados para os benefícios do regime os dispêndios das empresas para alcançar a relação de consumo nos 
motores flex (entre etanol hidratado e gasolina) superior a 75%, nos termos, limites e condições a serem definidos 
em ato do ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. As modificações ainda 
abrangem, entre outras, questões sobre o uso de crédito presumido de IPI pelas montadoras. 

 

 Preço do metro quadrado no Brasil sofre retração  

Fonte: MS Properties 

O ano de 2015 começou com sinais de acomodação no mercado imobiliário ao que se refere ao valor dos imóveis. 
O que abrange também a desaceleração no preço do m² no País de acordo com a MS Properties, braço do Grupo 
M. Stortti, a variação está abaixo do rendimento da poupança no período, que foi de 2,36% e da variação de 
preços ao consumidor (IPCA) que mede a inflação, com aumento de 5,14% de janeiro a maio. O preço médio do 
m² nas cidades pesquisadas que compõem o índice FipeZap apresentou queda real de 3,70% em igual período. 
No acumulado do ano, as 20 cidades do índice registraram variações inferiores à inflação. Niterói, Brasília e 
Curitiba tiveram queda nos preços nos primeiros 5 meses do ano. Com destaque para a capital paranaense que 
apresentou a variação de 0,38%. O m² mais caro do Brasil ainda é o do Rio de Janeiro (R$ 10.642 por m² e 
variação de -0,11% durante o mês de maio). Na contrapartida o município de Contagem, em Minas Gerais, possui 
o m² mais barato dentre as cidades pesquisadas (R$ 3.541 e com variação de 0,72% no mesmo mês). 

 

 Banco Popular da China corta taxas de juro 

Fonte: Euronews 

O Banco Central da China decidiu baixar os juros e reduzir as reservas mínimas para os bancos, com o objetivo de 
impulsionar a economia. A taxa de juro, a um ano, cai de 4,6% para 4,35% enquanto a taxa de juro dos depósitos 
desce de 1,75% para 1,5%. O Banco Popular da China decidiu ainda reduzir as reservas mínimas para todos os 
bancos em 50 pontos-base. O Governo de Pequim espera, com esta e outra medidas de incentivo à economia, 

/2015/10/23/banco-popular-da-china-corta-taxas-de-juro/
http://pt.euronews.com/tag/taxa-de-juro/
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como a desvalorização do yuan, atingir a meta de 7% de crescimento, estipulada para 2015. Este é o sexto corte, 
no preço do dinheiro, na China, no último ano, e ocorre depois do Banco Central Europeu anunciar uma maior 
flexibilização da política monetária e de se esperar novos estímulos à economia nipônica, por parte do Banco 
Central do Japão. 

 

 Banco Central Europeu reforça expectativa de adoção de novos estímulos monetários 
em dezembro 

Fonte: Valor Econômico 

O Banco Central Europeu decidiu ontem manter a taxa de juros inalterada em 0,05% a.a. em sua reunião de 
política monetária, conforme o esperado. No entanto, o presidente da instituição, Mario Draghi, sinalizou que 
deverá estender o prazo do final do programa de compra de ativos soberanos para além de setembro de 2016, em 
função das surpresas baixistas recentes com a inflação e com os dados de atividade no continente, além do risco 
de contágio da desaceleração dos países emergentes sobre a economia europeia. Draghi sugeriu ainda que, caso 
necessário, o BCE poderia também reduzir a taxa de depósito, hoje em -0,20%. Essas mudanças deverão ocorrer 
no próximo encontro da autoridade monetária, em dezembro, quando a instituição divulgará suas projeções 
atualizadas de inflação e PIB para este ano e os próximos. 

 

 Prévia do índice PMI da Área do Euro de outubro sugere manutenção do ritmo de 
expansão da economia europeia neste trimestre 

Fonte: Dow Jones 

O Índice PMI composto da Área do Euro subiu de 53,6 para 54,0 pontos entre setembro e outubro, conforme 
aponta a prévia do indicador divulgada. A melhora observada neste mês refletiu o aumento do indicador de 
serviços, que passou de 53,7 para 54,2 pontos no período. Já o PMI da indústria de transformação permaneceu 
inalterado em 52,0 pontos. Destaque positivo para o componente de novas encomendas, que atingiu o maior nível 
em 6 meses. Por outro lado, nova queda do componente de preços sugere que a inflação no continente 
permanecerá no campo negativo nos próximos meses. Dessa forma, ainda que a atividade tenha exibido alguma 
melhora neste mês, os riscos de a inflação persistentemente baixa prejudicar a recuperação do bloco reforçam a 
expectativa que o BCE adote novos estímulos monetários em seu próximo encontro. 

 

 Fim do horário de verão europeu no domingo muda bolsas 

Fonte: Valor Econômico 

A Europa sai do horário de verão às 2h do dia 25 de outubro, quando os relógios serão atrasados em 1 hora. O 
horário de Brasília continuará 2 horas atrás do horário de Greenwich (GMT), mas passará a ficar 2 horas atrás de 
Londres e 3 horas atrás de Paris e Frankfurt.  Com isso, as principais bolsas europeias (Londres, Paris, Frankfurt, 
Milão e Madri) passarão a abrir às 6h e fechar às 14h30, no horário de Brasília. 

 

NOTÍCIAS SOBRE A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
 

 Vendas reais do varejo brasileiro caem em agosto ante mesmo mês de 2014 

Fonte: GS&MD  

As vendas reais do varejo brasileiro caíram 7,2% em agosto na comparação com o mesmo mês do ano passado, 
informou o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV). O resultado é pior do que a previsão anterior dos 
associados da entidade, que era de queda de 1,7% nas vendas para agosto. No acumulado do ano até agosto, o 
indicador do IDV aponta retração real de 2% nas vendas. Todos os segmentos do varejo tiveram diminuição de 
vendas em agosto, mas o comércio de bens duráveis foi o que mais colaborou com o resultado negativo do índice. 
O recuo nas vendas do segmento foi de 9,46% em agosto na comparação anual. Já o setor de semiduráveis, que 
inclui vestuário, calçados, livrarias e artigos esportivos, apresentou queda real de 6,4% em agosto. O segmento de 



NEWSLETTER DAIMON 

          WWW.DAIMON.COM.BR |FONE: +55 11 3266-2929/3171-1728  
SÃO PAULO - BRASIL 

 

bens não duráveis, que responde em sua maior parte pelas vendas de super e hipermercados, foodservice e 
perfumaria, apresentou diminuição de 6% nas vendas realizadas em agosto. A entidade divulgou ainda as 
expectativas dos varejistas para os próximos meses. O Índice Antecedente de Vendas sinaliza continuidade da 
retração. A estimativa é de queda de 1,43% em setembro, 1,37% em outubro e 0,91% em novembro na 
comparação com os respectivos períodos do ano anterior. Para o varejo de duráveis, a expectativa é de recuo de 
2% em setembro, 1,1% em outubro e 0,6% em novembro. Em semiduráveis, os associados do IDV esperam 
crescimento de 2,3% em setembro, 2,8% em outubro e 1,3% em novembro. No segmento de não duráveis, as 
projeções indicam queda de 2,7% em setembro, 3,4% em outubro e 2,1% em novembro, na comparação anual. O 
IDV representa 66 empresas varejistas entre as principais redes do País. Entre os associados, estão companhias 
como Grupo Pão de Açúcar, Lojas Americanas, Lojas Renner e Magazine Luiza. 

 

 Parque tecnológico no Grande ABC 

Fonte: Diário do ABC 

Terreno em Santo André, e que foi utilizado pela indústria química Rhodia Têxtil será integrado ao projeto do 
Parque Tecnológico de Santo André. A área funcionará como central administrativa do empreendimento, além de 
abrigar incubadoras de empresas e startups. Haverá o credenciamento definitivo do projeto junto ao SPTec 
(Sistema Paulista de Parques Tecnológicos). A partir de agora, terá início a busca por recursos financeiros. A 
consolidação e a gestão do empreendimento ficarão a cargo da Agência de Desenvolvimento Econômico do 
Grande ABC. Ainda não foi definido cronograma para execução das fases de implantação. Apenas para reforma e 
adequação do terreno da Rhodia, a Prefeitura estima que sejam necessários R$ 14 milhões. Até 2013, a 
administração municipal negociava com o Estado para que a área fosse utilizada pelo Poupatempo, o que não 
aconteceu em razão de problemas judiciais – o equipamento passou para o Atrium Shopping, onde funciona 
atualmente. Outro impasse envolvendo a área era o fato de que o solo possuía substâncias contaminantes. 
Entretanto, o prefeito afirma que a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) já emitiu laudo 
atestando a despoluição do local. Ao todo, serão quase 230 mil m² destinados ao Parque Tecnológico. Ainda 
serão definidos os segmentos prioritários de atuação das empresas participantes. Entretanto, segundo a vice-
prefeita e secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Santo André, Oswana Fameli 
(PRP), quatro vocações são levadas em consideração: saúde (ciências biológicas; tecnologia da informação, 
química, petroquímica e plásticos; e metal-mecânica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEWSLETTER DAIMON 

          WWW.DAIMON.COM.BR |FONE: +55 11 3266-2929/3171-1728  
SÃO PAULO - BRASIL 

 

 
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. 2º semestre de 2015, acum. nos últimos 12 meses. 
Fonte: CNI/Bacen/IBGE/FGV 

 
 

HYPERMARCAS ON NM 4,41 R$ 17,05 ↑ LOJAS RENNER ON NM -2,41 ↓
SANTANDER BRUNT 4,36 R$ 14,85 ↑ GOL PN N2 -0,80 ↓

LOCALIZA ON NM 3,92 R$ 25,46 ↑ OI ON N1 -0,66 ↓
SID NACIONAL ON 3,75 R$ 4,98 ↑ BRASKEM PNA N1 -0,19 ↓
VALE PNA ED N1 3,51 R$ 15,35 ↑

Maiores baixas da Bolsa ↓
22/10/2015

Maiores altas da Bolsa ↑

Desempenho da bolsa
22/10/2015

Desempenho da bolsa

Set.15 Ago.15 Julho.15 Junho.15 Maio.15 Abr.15 Mar.15 Fev.15 Jan.15 Dez.14 Nov.14
IBC-Br (%) ... ... ... ... 0,03 -0,84 ... 0,36 -0,11 -0,57 0,10
Produção industrial Total (%) ... -1,2 -1,5 ... 0,60 -1,2 -0,80 -0,90 0,30 -1,60 -1,20
IPCA ... 0,22 0,62 0,79 0,74 0,71 1,32 1,22 1,24 0,78 0,51
INPC ... 0,25 0,58 0,77 0,99 0,71 1,51 1,16 1,48 0,62 0,53
IGP-DI ... 0,40 0,58 0,68 0,40 0,92 1,21 0,53 0,67 0,38 1,14

2015 (*)
PIB (%) -1,20
PIB Agropecuária 1,60
PIB Indústria -2,90
PIB Serviços -0,50

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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