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 � Salário minímo
Nacional

Regional de SC de R$ 908 a R$ 1.158

Indicadores
Confira a variação das moedas, os índices de inflação e da 
poupança, além do comportamento do mercado financeiro.

 � CUB-SC
mês R$/m² Variação

Setembro  1.731,72 0,08%

Agosto  1.730,33 0,59%

 � Câmbio

 � Ouro

 � Ibovespa (%)  � Poupança
Data Pontos Variação Data final Rendimento

24/outubro 0,4690%

23/outubro 0,4690%

22/outubro 0,4690%

23/out 75.413,13 -1,28

20/out 76.390,52 0,14

19/out 76.283,16 -0,40

R$ 131,00

 � Selic

 � Inflação (%)
Índice IPCA/IBGE INPC/IBGE IGP-DI/FGV IGP-M/FGV

0,16%

0,19%

0,24%

-0,23%

1,78%

2,54%

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Acum. ano

Acum. 12 meses

-0,02%

-0,03%

0,17%

-0,30%

1,24%

1,63%

0,62%

0,24%

-0,30%

-0,96%

-2,03%

-1,04%

0,47%

0,10%

-0,72%

-0,67%

-2,10%

-1,45%

8,25%
ao ano

R$ 937,00

Dólar

DÓLAR COMERCIAL

COMPRA VENDA

DÓLAR TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 3,230

R$ 3,210

R$ 3,231

R$ 3,400

Euro

COMPRA VENDA

R$ 3,791 R$ 3,792

Peso

COMPRA VENDA

R$ 0,185 R$ 0,185

UM MÊS PARA O BLACK FRIDAY

O Dia das Crianças deixou o varejo 
animado para o Natal. Mas antes, outra 
data tem tudo para mexer ainda mais 

com as expectativas dos empreendedores do 
setor: o Black Friday. Para a edição deste ano, 
que acontece no dia 24 de novembro, três em 
cada dez empresas brasileiras (35%) devem 
aderir ao dia de promoções de acordo com um 

levantamento feito em todo o país pelo SPC 
Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e pela 
CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas) e que ouviu 1.168 empresários. Três 
em cada dez empresários (28%) acreditam 
que as vendas no Black Friday deste ano 
serão iguais às do ano anterior e 18% 
acreditam que serão melhores..

VENDAS A PRAZO
Forma preferencial de pagamento

 Outro dado da pesquisa FCDL-SC e SPC Santa 
Catarina sobre o Dia das Crianças é que a grande 
maioria das vendas foi feita a prazo (70%), por 
crediário ou cartão de crédito. As consultas de 
cadastro ao SPC também aumentaram em 3,82%.
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Acompanhe as notícias em: 
Acesse http://impar.onlineALEXANDRE GONÇALVES  contato@impar.online

86,54%
Dos 400 lojistas entrevistados pela FCDL-SC 
e pelo SPC Santa Catarina, de 20 cidades, 
disseram que as vendas no Dia das Crianças 
foram maiores ou ficaram no mesmo 
índice de 2016. Vestuário (30,54%), calçados 
(19,76%) e brinquedos (12,57%) foram os 
produtos mais vendidos, com ticket médio 
de venda no valor de R$ 170,24. 

DESTAQUE IMPAR
Planos para expansão
A edição do fim de semana 
do Notícias do Dia trouxe uma 
entrevista com o empresário 
Luciano Hang, fundador da 
Havan. Ele falou de seus planos 
de expansão para os próximos 
cinco anos também para Santa 
Catarina, com a abertura de 
20 lojas. No Estado, a marca 
aparece em destaque junto 
aos consumidores, como mos-
tra o número de indicações 
no IMPAR 2017. A empresa 
é indicada na categoria Loja 
de Departamentos e aparece 
em todas as sete regiões de 
abrangência da pesquisa RICTV 
Record TV e Ibope Inteligência.

Edição deste ano da promoção Black Friday ocorre daqui a um mês, em 24 de novembro

TAXA BÁSICA DE JUROS  

Mercado prevê nova queda da Selic
O mercado financeiro 

aumentou a projeção de in-
flação pela terceira vez segui-
da. A estimativa para o IPCA 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo), desta 
vez, passou de 3% para 3,06%, 
este ano. A estimativa é do 
Boletim Focus, uma publi-
cação divulgada pelo Banco 
Central toda segunda-feira, 
com projeções para os princi-
pais indicadores econômicos. 

Para 2018, a estimativa 
para o IPCA permanece em 
4,02%. As estimativas para os 
dois anos permanecem abai-
xo do centro da meta de 4,5%, 
que deve ser perseguida pelo 
BC. Essa meta tem ainda um 
intervalo de tolerância en-
tre 3% e 6%. Para alcançar a 
meta, o BC usa como princi-
pal instrumento a taxa bási-
ca de juros, a Selic, atualmen-
te em 8,25% ao ano.

Hoje e amanhã, o Copom 
(Comitê de Política Monetá-

ria) do Banco Central reúne-
se para definir a Selic. A ex-
pectativa do mercado é que 
a taxa caia para 7,5% ao ano 
nessa reunião. Para o fim de 
2017, a expectativa permanece 
em 7% ao ano. Essa também é 
a projeção para o fim de 2018.

Quando o Copom diminui 
os juros básicos, a tendên-
cia é de que o crédito fique 
mais barato, com incentivo 
à produção e ao consumo, 
reduzindo o controle sobre 
a inflação. Quando o Copom 
aumenta a Selic, o objetivo 
é conter a demanda aqueci-
da, e isso gera reflexos nos 
preços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança.

A projeção para o cresci-
mento do PIB (Produto Inter-
no Bruto) foi levemente ajus-
tada de 0,72% para 0,73%, 
este ano. Para 2018, a esti-
mativa de expansão segue 
em 2,50%..


