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INDICADORES ECONÔMICOS – AGENDA DO DIA
 Mundo:
o
o
o
o
o

China: Sai a Produção industrial (Anual);
Austrália: Sai a Taxa de emprego e desemprego no país (Mensal);
Alemanha: Sai o Índice de preços por atacado (Mensal e Anual);
México: Sai a Produção industrial (Mensal e Anual);
Portugal: Sai o Índice de preços ao consumidor (IPC) (Mensal e Anual).

NOTÍCIAS RELEVANTES PARA O SETOR DE ENERGIA
 REM e a Area Industrie Ceramiche desenvolvem telha com placas fotovoltaicas
Fonte: Agência Ambiente Energia
As empresas italianas, REM e a Area Industrie Ceramiche
desenvolveram a chamada Tegola Solare, uma telha fotovoltaica
de cerâmica, que deixam o visual dos empreendimentos
moderno. Para os consumidores que levam em consideração a
beleza e arquitetura dos telhados e coberturas, mas que não
querem abrir do mercado de microgeração e energia limpa das
suas residências, a invenção funde os conceitos de beleza e
sustentabilidade. Na Tegola Solare cada telha possui 4 células
acopladas com fiação sob o telhado seguindo para o conversor,
ou seja, as partículas de luz solar continuam deslocando os elétrons das telhas que são semicondutoras e geram
eletricidade com este princípio básico da física. As telhas podem substituir os painéis solares e geram
aproximadamente 3kw de energia em uma área de 40 m² instalado, conseguindo suprir toda a necessidade de
energia de uma única casa.

 Fundos para garantir fornecimento de energia no Brasil
Fonte: Ministério de Minas e Energia
O Brasil deu início aos procedimentos para a criação de dois fundos de energia que vão
assegurar a continuidade do fornecimento de eletricidade para no Nordeste, Sudeste e
Centro-Oeste. O primeiro mecanismo é o Fundo de Energia do Nordeste (FEN), com 49%
de participação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf). O segundo é o
Fundo de Energia do Sudeste e do Centro-Oeste (FESC), com participação principal de
Furnas Centrais Elétricas S.A.. O Ministério de Minas e Energia (MME) destaca que o
objetivo inicial do FEN foi o de assegurar às indústrias eletrointensivas (empresas que
utilizam grande quantidade de energia) instaladas no Nordeste a continuidade do
fornecimento de energia pela Chesf, cujos contratos estavam por vencer. Foram renovados
dois terços do volume anterior, passando as empresas a comprar no mercado a energia restante. Esses fundos
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também levantarão recursos para novos investimentos no setor elétrico, com benefícios para todos os
consumidores do País. A criação dos fundos foi autorizada pela Lei 13.182. A garantia de fornecimento de energia
competitiva para a indústria eletrointensiva afasta o risco de fechamento de postos de trabalho em empresas
desse segmento em Estados do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, que empregam mais de 220 mil pessoas. Os
investimentos dos dois fundos em projetos de energia nos próximos 20 anos poderão superar R$ 50 bilhões. Os
fundos serão criados e administrados por uma instituição financeira controlada pela União. O FEN poderá
aumentar a capacidade instalada do País em 5,4 GW até 2037, a partir de investimentos próprios de R$ 2,5
bilhões que servirão para alavancar recursos totais superiores a R$ 13 bilhões em novos investimentos em
empreendimentos de geração e transmissão. O FESC seguirá lógica semelhante ao FEN. Espera-se
investimentos da ordem de R$ 15 bilhões, sendo R$ 3 bilhões oriundos da participação de Furnas, de até 49%,
nas Sociedades de Propósito Específico (SPE) criadas para realizar os empreendimentos com recursos do Fundo.
São esperados 8 GW em novos empreendimentos de geração tomando por base eólicas e usinas termelétricas a
gás natural e biomassa.

 Nova frente parlamentar defenderá redução da conta de luz
Fonte: Agência Câmara
Foi lançada na Câmara dos Deputados, uma frente parlamentar que discutirá formas de
reduzir o preço da energia elétrica no Brasil, atuando em defesa do consumidor. A ideia
dos parlamentares que compõem o grupo é discutir propostas em análise na Câmara,
como a portabilidade da conta de luz e a microgeração de energia, além de debater com
os diversos setores envolvidos no tema, como o governo, concessionárias e
consumidores. Deputados, representantes do setor industrial e dos consumidores e ainda
do governo apontaram caminhos para levar à redução pretendida. O primeiro deles é
aumentar a transparência do setor elétrico, facilitando a comunicação. Os participantes do
lançamento da frente concordaram que é preciso rever os subsídios. A modicidade
tarifária também só será obtida quando houver um ambiente seguro para investimentos.

 Belo Monte conclui canal de derivação
Fonte: Portal Brasil
Uma das fases mais importantes das obras da Usina Hidrelétrica Belo Monte foi concluída,
depois de exigir escavações de 110 milhões de m³ de terra e rocha. Este trabalho foi
necessário para formar o canal de derivação da usina, uma obra com 20 km de extensão,
300m médios de largura e 25m de profundidade, por onde será desviada parte da água do
rio Xingu que irá encher o reservatório intermediário da usina e alimentará as 18 turbinas
da casa de força principal. Atualmente, o canal está em fase final de revestimento em
rocha dos taludes e piso, com previsão de finalização para novembro de 2015. Sobre o
canal foi construída ainda a Ponte do Travessão 27, finalizada em outubro. Dos 110
milhões de m³ escavados no canal, 85 milhões foram de solo e 25 milhões de rocha. Com
fatia de 4 km que ficará submersa no reservatório intermediário, o canal de derivação de Belo Monte conduzirá
uma vazão máxima de 13.950 m³ de água por segundo. A obra é uma solução da engenharia brasileira que
permitiu a redução em 61% da área de reservatório de Belo Monte em relação ao projeto original do
empreendimento, produzindo, portanto, impacto social e ambiental menor para a região do Médio Xingu. O Canal
de Derivação liga o reservatório principal, de 359 km² formado no próprio leito do rio Xingu, ao reservatório
intermediário, de 119 km² construído com 28 diques para fornecer a água que vai movimentar as turbinas da casa
de força principal da hidrelétrica.Belo Monte terá capacidade instalada de 11.233,1 megawatts (MW), com previsão
de operação da 1ª turbina da Casa de Força Complementar, no Sítio Pimental, após a concessão da Licença de
Operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Em março de
2016, será ativada a 1ª turbina da casa de força principal, no Sítio Belo Monte. Em janeiro de 2019, está
programada a operação plena da hidrelétrica, com 24 turbinas, sendo 18 do tipo Francis e 6 do tipo bulbo (que
garantem menor impacto ambiental).
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Programa IPTU Verde une Coelba e Prefeitura de Salvador
Fonte: Rio Capital da Energia
Para incentivar a eficiência energética e a redução do consumo
de recursos naturais, a Prefeitura de Salvador e a Coelba,
distribuidora do Grupo Neoenergia na Bahia, lançarão no próximo
dia 5 de novembro o manual do Programa de Certificação
Sustentável IPTU Verde. O programa vai certificar
empreendimentos que adotem ações e práticas sustentáveis em
edificações de Salvador, ajudando a reduzir o consumo de
recursos naturais e os impactos no meio ambiente. O Programa
IPTU Verde concederá descontos de até 10% no tributo a
proprietários de imóveis que adotem medidas de sustentabilidade. São 63 requisitos cujo cumprimento pode levar
a uma pontuação de até 285 pontos. As medidas se dividem nas categorias Projeto Sustentável e Emissões de
Gases do Efeito Estufa; Gestão Sustentável das Águas; e Eficiência e Alternativas Energéticas. A Coelba será
responsável por avaliar 35 requisitos relacionados às duas últimas categorias. O proprietário que adotar as
medidas propostas e obtiver, no mínimo, 100 pontos, terá seu empreendimento classificado como Ouro e ganhará
o desconto de 10% no IPTU. A categoria Prata (mínimo 70 pontos) ganhará 7% de desconto, e a Bronze (mínimo
de 50 pontos) ganhará desconto de 5%. As condições da certificação serão verificadas a cada 3 anos.

 Lucro da Gamesa dobra em 2015
Fonte: Agência Canal Energia
A Gamesa dobrou seu lucro líquido nos 9 meses de 2015 sobre o mesmo período de
2014. A empresa registrou ganhos de 126 milhões de euros com o aumento de 30,4% em
sua receita que alcançou 2,533 bilhões de euros que levou a um resultado Ebita (antes de
juros, impostos e depreciação) não auditado 67,2% maior ao registrar 206 milhões de
euros, já com o reconhecimento da Adwen, joint venture entre a Areva e a Gamesa para
equipamentos eólicos offshore . Os resultados auditados da empresa apresentam um
Ebita de 235 milhões de euros. A margem Ebitda empresa alcançou 8,1%, uma elevação
de 1,8 p.p na comparação com o mesmo período de 2014. O ganho de lucratividade é
direcionado, entre outros aspectos, pelo aumento das vendas da empresa combinado com
o controle de custos estruturais e a otimização de custos variáveis. As vendas da empresa avançaram 25,6%
nesse mesmo período de comparação para 2.301 MW em capacidade instalada. Esse, é o 8º trimestre seguido de
um crescimento de 2 dígitos. Os serviços de operação e manutenção apresentaram aumento da receita de 7%
(345 milhões no ano). Dividido por região geográfica nas quais a companhia atua, a Índia representa 28% do
volume vendido em termos de capacidade instalada, seguido da América Latina com 25%, a China contribuiu com
15%, os Estados Unidos com 11%, e a soma entre a Europa e as demais regiões do mundo por 21% do total
comercializado. Já o volume de pedidos recebidos nos 9 meses de 2015 somaram 2.841 MW de capacidade,
elevando a carteira da empresa a 3.034 MW, +42%. Dessa forma, a companhia conseguiu atingir 100% da meta
estabelecida para todo o ano de 2015. Esse volume está em linha com as metas de médio prazo da empresa com
volumes projetados para 2017 de 3.500 MW a 3.800 MW. Em 12 meses a empresa reportou o pedido de 3.990
MW originados de 25 países diferentes.
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 Instalação de energia solar na Região dos Lagos fluminense
Fonte: Setorial Energy News
A população de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios, na Região dos Lagos do Rio de
Janeiro, poderá adquirir sistemas de geração de energia solar feitos sob medida e com
prestações mensais fixas a partir de R$ 480. A Prátil, empresa da Enel especializada na
oferta de soluções em eficiência energética e energia solar, lançará na região o chamado
Kit Solar, que contempla o projeto, as placas solares e instalação, com preços mais
acessíveis para consumidores residenciais e comerciais. A Prátil atua nas áreas de
energia solar, eficiência energética e infraestrutura elétrica. Com mais de 70 projetos
comercializados, a empresa está presente em seis estados brasileiros: RJ, CE, PI, SC, BA
e SP, onde as condições especiais de aquisição para os kits solares estarão vigentes.

 Suécia conta com 67% de ônibus movidos a biocombustíveis
Fonte: BiomassaWorld
Na Suécia, os combustíveis renováveis compõem 2/3 do consumo total de combustível
dos ônibus em transportes públicos. Segundo os dados da Associação do Transporte
Público Sueco, o uso de biocombustíveis nos transportes públicos da Suécia aumentou de
6% para 58% entre 2006-2014. Em 2015 os biocombustíveis representaram 67% do
combustível utilizado pelos ônibus do país. O condado de Estocolmo é o maior
consumidor de biocombustíveis, responsável por 85,7% do consumo de combustível de
transportes públicos. O biodiesel é a escolha mais popular entre os biocombustíveis,
seguido de biogás e etanol ED95. Em 2014, os biocombustíveis responderam por 12,1%
do combustível utilizado pelo setor dos transportes sueco.

 Pedido de impugnação do edital de usinas existentes é negado
Fonte: ANEEL
A Agência Nacional de Energia Elétrica rejeitou pedido de impugnação do edital do leilão
de concessões de usinas existentes, feito pelo Sindicato dos Armadores de Navegação
Fluvial do Estado de São Paulo. No pedido, o Sindasp aponta ilegalidades em itens do
edital que tratam das condições de operação do reservatório da hidrelétrica Ilha Solteira. A
antiga usina da Cesp é a maior entre as 29 hidrelétricas com concessões vencidas, que
serão leiloadas no dia 25 de novembro. Localizada no Rio Paraná, entre os municípios de
Ilha Solteira (SP) e Selvíria (MS), com potência instalada de 3.444 MW. O edital
estabelece que as condições de operação do reservatório da usina serão definidas pela
Agência Nacional de Águas, em articulação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico,
tanto em condições normais quanto em situação de escassez de água ou de risco de comprometimento da
geração de energia. No pedido, o sindicato pediu a exclusão do item que trata da operação normal do reservatório
e a modificação do dispositivo que regula a operação excepcional, para que sejam ouvidos os demais beneficiários
do uso múltiplo das águas. O Sindasp alegou que ao tratar do tema a Aneel extrapolou os limites de sua
competência e privilegiou o uso da água para produção de energia elétrica. Os itens do edital, segundo a entidade,
ferem a Constituição e a legislação, tornam inviável a navegação na hidrovia Tietê-Paraná e causam prejuízos ao
agronegócio e a atividades como transporte de carga e turismo.
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 Preços do petróleo apresenta queda em Nova York e Londres
Fonte: Setorial Energy News
Os preços do petróleo têm manhã de recuo em Nova York e Londres nesta quarta-feira
(11). Em Nova York, o barril abriu cotado a US$ 43,59, registrando uma queda da ordem
de 1,40% em relação ao fechamento da última terça-feira (10). Em Londres, o barril abriu
cotado a US$ 47,16 nesta quarta-feira, também registrando um declínio de 0,9%,
igualmente em relação ao fechamento de terça.

NOTÍCIAS SOBRE ECONOMIA GERAL
 Demanda do consumidor por crédito recuou em outubro
Fonte: Serasa Experian
A procura dos brasileiros por crédito
caiu de acordo com as pesquisas
realizadas pela Serasa Experian. O
0,00%
número
de
consumidores
que
Nordeste
Sul
Norte
Sudeste
Centro Oeste
buscaram crédito caiu 2,4% em
-0,40%
outubro sobre setembro. Quando a
comparação é com outubro de 2014, a
queda é de 8,5%. Já no acumulado do
-2,90%
ano a procura teve alta de 1,9%,
-3,40%
quando comparado com igual período
de 2014. O encarecimento das
condições de crédito, a elevação dos
níveis de desemprego e as contínuas
quedas dos níveis de confiança dos
consumidores são os motivos do
recuo na demanda. Todas as faixas
-7,80%
Fonte: Serasa Experian
de rendimento reduziram a procura
por
crédito
em
outubro.
Na
comparação com setembro, aqueles que recebem até R$ 500 e os consumidores com renda entre R$ 500 e R$
1.000 tiveram baixa de 2,6%. Os que recebem entre R$ 1.000 e R$ 2.000 registraram recuo de 2,2%. Já entre os
consumidores com renda de R$ 2.000 a R$ 5.000 a queda foi de 2%. Para os que recebem entre R$ 5.000 e R$
10.000 e os que têm salário acima de R$ 10.000, a baixa foi de 1,9%.
Demanda do consumidor por crédito no Brasil
out/set (%)

 CAE do Senado aprova novo cálculo de correção de dívidas dos municípios com INSS
Fonte: DCI
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou projeto de lei que adota uma nova fórmula de
cálculo da correção do parcelamento das dívidas dos municípios com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
O texto prevê a substituição da Selic mais 1,0% em cada mês de pagamento, atual fator de correção dos débitos
previdenciários, por juros de 4,0% ao ano sobre o saldo atualizado pela variação do IPCA. O projeto, de autoria do
senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), ainda terá de ser submetido a uma nova votação na CAE antes de ir
ao plenário do Senado. Em seguida, se aprovado, segue para a Câmara.
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 Cidades brasileiras que superam crise econômica
Fonte: Diário do Nordeste
Em meio a uma crise financeira e uma insatisfação crescente com a queda de receitas, existem cidades cearenses
que estão vencendo as dificuldades e são referências de virtudes na condução das finanças públicas, por meio de
arrecadação tributária local, controle de gastos e de desenvolvimento de metas. Eusébio, Aquiraz, São Gonçalo do
Amarante, Itaitinga, Caucaia e Maracanaú são exemplos. Esses municípios estão no âmbito da Região
Metropolitana de Fortaleza (RMF) e, de algum modo, se beneficiam do progresso da Capital. Também Cedro,
Viçosa do Ceará e Tauá. Enquanto entidades de gestores, como a Associação dos Prefeitos e Municípios do
Ceará (Aprece) e a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), têm buscado coro dos prefeitos para lamentar
a perda de receitas transferidas pelo Estado e a União, a Fundação Sintaf, uma instituição de ensino e pesquisa
constituída pelo Sindicato dos Fazendários do Ceará, e a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público
Municipal do Estado do Ceará (Fetamce) fazem o contraponto: municípios que não atrasam salários e fontes de
financiamento próprias garantem investimento e eficiência na administração. São realidades que se repetem ainda
em Sobral, Iguatu, Aquiraz, Trairi, Juazeiro do Norte, Itapipoca e Crato. Em comum, as cidades têm programas
fiscais producentes e grande percentual de investimento e desenvolvimento regional. A proposta da Fundação tem
sido apresentar outros fatores a serem considerados para que haja saúde financeira para os municípios
cearenses. Dentre os tributos, incluem o IPTU, o ISS e o ITB. Mais do que receitas, as administrações também
têm buscado gastar menos. Um instrumento favorável para tanto, é o consórcio, que pode envolver cidades
vizinhas na compra de produtos e equipamentos, inclusive para a merenda escolar, reduzindo assim os seus
custeios. O caso mais destacado de relativa independência de repasses federais e estaduais tem ocorrido em
Cedro, o primeiro município a ser assessorado pela Fundação Sintaf.

 Dólar cai sobre o Real
Fonte: BC
O dólar ampliava a queda hoje, chegando a ser negociado a R$ 3,70 pela primeira vez em dois meses, com o
mercado reagindo a rumores de que o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles poderia substituir
Joaquim Levy no Ministério da Fazenda. Às 13h09, a moeda norte-americana caía 1,35%, a R$ 3,7404. Mais
cedo, chegou a atingir R$ 3,7057, menor cotação no intradia desde 2 de setembro (R$ 3,6953). O mercado reagia
positivamente aos rumores de mudança na Fazenda, mas operadores entendem que essa está longe de ser a
solução definitiva para os problemas brasileiros. Muitos afirmaram que o viés de queda da moeda norte-americana
nesta sessão era acentuado pelo baixo volume de negócios e, nesse sentido, não deve se estender por muito
tempo. No entanto, operadores ressaltavam que a perspectiva para o Brasil continua bastante difícil e a mudança
na equipe econômica, no melhor dos casos, apenas atenuaria esse quadro. O BC deu continuidade, à rolagem
dos swaps cambiais que vencem em dezembro. Até agora, a autoridade monetária rolou o equivalente a R$ 4,141
bilhões, ou cerca de 38% do lote total, que corresponde a US$ 10,905 bilhões. O Banco Central informou nesta 4ª
que a entrada de recursos na economia brasileira superou a retirada de divisas em US$ 99 milhões no início de
outubro até dia 6. Em outubro, US$ 3,5 bilhões haviam deixado a economia brasileira.

 Comércio entre Brasil e Rússia recua
Fonte: Diário do Comércio e Indústria
As exportações brasileiras para a Rússia diminuíram 36% e as importações recuaram 20% em 2015. Crises
econômicas nos dois países afetam as relações comerciais entre ambos. A recessão econômica na Rússia pode
chegar aos 3,8% neste ano, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), resultado pior que o previsto para o
Brasil, de retração em 3,0%. Na Rússia, a inflação supera os 10%, o rublo passa por desvalorização e a queda
nos preços do petróleo também afeta a economia. O enfraquecimento dos dois países é o grande fator que causa
essa queda nas trocas comerciais. A queda nos preços do gás natural também tem impacto negativo para a
economia russa.
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 Taxa de desemprego no Reino Unido cai nos 3 meses até setembro
Fonte: Dow Jones Newswires
A taxa de desemprego do Reino Unido caiu a 5,3% nos 3 meses até setembro, atingindo o menor nível desde
2008, segundo dados publicados pelo governo britânico. No trimestre até setembro, o número de desempregados
no Reino Unido diminuiu 103 mil. Os ganhos dos trabalhadores, excluindo-se o pagamento de bônus, aumentaram
2,5% nos 3 meses até setembro sobre igual período do ano passado, depois de avançarem 2,8% no trimestre até
agosto. O acréscimo nos ganhos veio abaixo da alta de 2,7% prevista pelo mercado.

 "Angola Investe" aprova projetos no país
Fonte: Jornal de Angola
O Programa “Angola Investe” aprovou este ano, na província do Cunene, 14 projetos de empresários, que apenas
aguardam pela cabimentação do financiamento. O Programa “Angola Investe”, sob a égide do Executivo, tem
como objetivo criar uma classe empresarial nacional forte, através do programa de apoio às micro, pequenas e
médias empresas. Uma das condições para adesão ao “Angola Investe” e outros créditos bancários bonificados
sob iniciativa do Executivo é a certificação das empresas e atividade realizada por esta instituição. De 2012 até os
dias atuais foram certificadas 1.007 empresas na província. O “Angola Investe”, criado em Setembro de 2012,
conta com o suporte financeiro de 22 bancos comerciais angolanos, com o objetivo de criar uma classe
empresarial nacional forte, através do Programa de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas. O Programa
“Angola Investe” já aprovou e financiou, em todo o país, 445 projetos de investimento.
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MAIORES ALTAS E MAIORES BAIXAS NA BOVESPA*
Maiores altas da Bolsa ↑

Maiores baixas da Bolsa ↓

10/11/2015
Desempenho da bolsa

10/11/2015
Desempenho da bolsa

ELETROBRAS ON N1**

5,78

R$ 6,03

CESP PNB N1**

4,39

R$ 16,14

FIBRIA ON NM

4,14

R$ 54,07

BR MALLS PAR ON NM

3,92

R$ 12,45

EQUATORIAL ON NM

3,86

R$ 37,31

↑
↑
↑
↑
↑

SMILES ON NM

-6,16

R$ 30,88

QUALICORP ON NM

-4,15

R$ 15,70

BRF SA ON NM

-3,23

R$ 53,90

LOCALIZA ON NM

-3,23

R$ 27,22

GOL PN N2

-2,53

R$ 3,46

↓
↓
↓
↓
↓

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

TAXAS DE CÂMBIO*
Câmbio
Vigência 11/11/2015

Compra

Venda

Dólar (Ptax*)

↓

3,7320

3,7327

Euro (Ptax*)

↓

4,0100

4,0115

*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
Atividade econômica, Inflação e Produção
IBC-Br (%)
Produção industrial Total (%)
IPCA
INPC
IGP-DI

Set.15
...
...
0,54
0,51
1,42

Ago.15
...
-1,2
0,22
0,25
0,40

Julho.15
...
-1,5
0,62
0,58
0,58

Junho.15
...
...
0,79
0,77
0,68

Maio.15
0,03
0,60
0,74
0,99
0,40

Abr.15
-0,84
-1,20
0,71
0,71
0,92

Mar.15
...
-0,80
1,32
1,51
1,21

Fev.15
0,36
-0,90
1,22
1,16
0,53

PIB (%)
PIB Agropecuária
PIB Indústria
PIB Serviços
(*)Dados do IBGE segundo a nova metodologia de cálculo. 2º semestre de 2015, acum. nos últimos 12 meses.
Fonte: CNI/Bacen/IBGE/FGV
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Jan.15
-0,11
0,30
1,24
1,48
0,67
2015 (*)
-1,20
1,60
-2,90
-0,50
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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.

Engenharia

Av Paulista, 1.776 – Cj 22 – B – Bela Vista
CEP:01310-200 – São Paulo – Brasil
faleconosco@daimon.com.br

Software

Regulação

+55 11 3266-2929 / 3171-1728
www.daimon.com.br
Novos
Negócios

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.

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

SÃO PAULO - BRASIL

