
57,4
pontos é o ICEI (Índice de Confiança 
do Empresário Industrial de Santa 
Catarina) do mês de outubro, 
conforme pesquisa da FIESC 
(Federação das Indústrias de Santa 
Catarina) e da CNI (Confederação 
Nacional da Indústria). Este é o 
melhor resultado para o mês desde 
2010. O índice é calculado com base 
na avaliação das condições atuais e 
das expectativas dos empresários 
em termos de economia nacional, 
catarinense e empresa.

IMPAR TECH
SC Day em São Paulo 
A sede da Acate (Associação Catarinense de 
Empresas de Tecnologia) em São Paulo ficou 
lotada ontem durante o Santa Catarina Day, 
evento promovido pela INVESTE SC, agência 
de atração de investimentos mantida pela 
FIESC (Federação das Indústrias de Santa 
Catarina) e pelo Governo do Estado. Durante 
toda a manhã o público de empresários e for-
madores de opinião conferiu apresentações 
que destacaram o potencial catarinense para 
atrair novos negócios. Entre os temas, ênfase 
para o ambiente de inovação e tecnologia.

16. NOTÍCIAS DO DIA FLORIANÓPOLIS 
SEXTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2017

32,6% EM SETEMBRO

Gastos brasileiros no exterior sobem
Os gastos de brasileiros no 

exterior chegaram a US$ 1,716 
bilhão, em setembro, e acumula-
ram US$ 14,145 bilhões nos nove 
meses do ano, informou ontem 
o Banco Central. Os resultados 
superaram em 32,6% e em 15,9%, 
respectivamente, os gastos re-
gistrados em iguais períodos de 
2016. As despesas mensais fo-
ram as maiores para o período 
desde setembro de 2014, quando 
ficou em US$ 2,377 bilhões. 

Já as despesas de estrangei-
ros em viagem no Brasil ficaram 
em US$ 407 milhões, em setem-
bro, e em US$ 4,360 bilhões de 
janeiro ao mês passado. Com os 
gastos de brasileiros no exterior 
maiores que os de estrangeiros 
no país, a conta de viagens in-
ternacionais ficou negativa em 
US$ 1,309 bilhão, no mês pas-
sado, e em US$ 9,785 bilhões, no 
acumulado do ano.

Os dados das viagens inter-
nacionais fazem parte da conta 

de serviços (viagens interna-
cionais, transportes, aluguel de 
equipamentos, seguros, entre 
outros) das transações corren-
tes. Em setembro, o país regis-
trou superávit em transações 
correntes, que são as compras e 
as vendas de mercadorias e ser-
viços e transferências de renda 
do país com o mundo.

O resultado positivo ficou 
em US$ 434 milhões. No mesmo 
mês de 2016, houve déficit de 
US$ 504 milhões. No acumulado 
deste ano, as transações corren-
tes registraram negativo de US$ 
2,706 bilhões, contra US$ 13,590 
bilhões em igual período de 2016.

A conta de serviços costu-
ma ficar negativa. Em setem-
bro, o déficit ficou em US$ 2,879 
bilhões e nos nove meses, em 
US$ 24,335 bilhões. Por outro 
lado, o superávit comercial che-
gou a US$ 4,918 bilhões, no mês 
passado, e a US$ 51,224 bilhões, 
de janeiro a setembro..

 � Salário minímo
Nacional

Regional de SC de R$ 908 a R$ 1.158

 � CUB-SC
mês R$/m² Variação

Setembro  1.731,72 0,08%

Agosto  1.730,33 0,59%

 � Ouro

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

26/outubro 0,4690%

25/outubro 0,4690%

24/outubro 0,4690%

26/out 75.927,59 -0,97

25/out 76.671,13 0,42

24/out 76.350,20 1,24

R$ 131,37

 � 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%

7,50%
ao ano

R$ 937,00

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

 � Câmbio

Dólar

DÓLAR COMERCIAL

COMPRA VENDA

DÓLAR TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 3,2840

R$ 3,1500

R$ 3,2846

R$ 3,4200

Euro

COMPRA VENDA

R$ 3,8285 R$ 3,8295

Peso

COMPRA VENDA

R$ 0,1860 R$ 0,1861

FIM DE ANO E TEMPORADA
O fim do ano deve ser de ampliação do 

quadro de funcionários segundo 38% 
dos empresários catarinenses. É o que 

informa a pesquisa Trabalhadores Temporários 
no Comércio – Temporada de Verão de 2018, 
realizada pela Fecomércio-SC com 398 empresas 
entre os dias 13 e 17 nas cidades de Florianópolis, 
Itajaí, Blumenau, Joinville, Criciúma, Lages e 

Chapecó. Os setores de supermercados e de 
vestuário são os que mais pretendem contratar. 
Conforme dados do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados), do Ministério 
do Trabalho, na temporada de 2017 foram 
criadas em Santa Catarina 1.320 vagas no 
comércio e 4.786 no setor de serviços. Os dados 
completos estão no site do IMPAR..
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Acompanhe as notícias em: 
Acesse http://impar.onlineALEXANDRE GONÇALVES  contato@impar.online

VOCÊ VIU? 

Supermercados em alta
A RICTV Record TV está exibindo uma série de reportagens sobre segmentos eco-
nômicos relacionados com o IMPAR (Índice das Marcas de Preferência e Afinidade 
Regional). A 10a reportagem da série, exibida no SC no Ar, destaca o segmento de 
supermercados. As principais marcas que atuam no ramo em Santa Catarina avaliam 
que o setor soube se adequar rapidamente a um novo cenário de consumo. Prova 
disso é a expectativa de crescimento nas vendas em 2017 entre 3% e 5%. Você pode 
rever a reportagem no site do IMPAR no endereço www.impar.online/videos. 


