
JOALHERIA E ÓTICA CRESCEM

Apalavra “crise” 
passa longa dos 
estabelecimentos do 

setor de óticas e joalheiras. 
São os que mais crescem no 
varejo, perdendo apenas para 
os chamados “atacarejos”, 
conforme pesquisa Serasa. Em 
reportagem da RICTV Record  
TV na série sobre os segmentos 

do IMPAR, empreendedores 
destacaram dois fatores 
que têm sido fundamentais 
para os bons resultados. 
O primeiro é a cultura do 
bem-estar, com as pessoas 
mais preocupadas com a 
saúde. Isso inclui cuidados 
com os olhos, com idas mais 
frequentes aos consultórios 

oftalmologistas e, por 
consequência, mais procura 
pelas óticas. O segundo fator 
é o fato de muitos ainda 
enxergarem a compra de 
outro não apenas como um 
presente, mas também como 
um investimento. Assista à 
reportagem no site do IMPAR: 
impar.online..
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Acompanhe as notícias em: 
Acesse http://impar.onlineALEXANDRE GONÇALVES  contato@impar.online

Florianópolis é o polo 
tecnológico com a 
maior densidade 
de colaboradores 
do Brasil. A cada 
100 mil habitantes, 
três trabalham em 
empresas de TI. São 
quase 1.000 empresas, 
que faturam R$ 6 
bilhões e temos todo o 
mérito para receber a 
maior conferência de 
empreendedorismo 
inovador da 
América Latina.”

Daniel Leipnitz, presidente 
da ACATE (Associação 
Catarinense de Empresas de 
Tecnologia), sobre a escolha 
de Florianópolis para sediar a 
29a Conferência da Anprotec 
(Associação Nacional de 
Entidades Promotoras 
de Empreendimentos 
Inovadores) em outubro 
de 2019. O evento já havia 
ocorrido em 2009

TUDO JOIA
Indicações no IMPAR 2017
A lista está dividida por região e as marcas aparecem lis-
tadas por ordem alfabética. Em alguns segmentos apa-
recem mais de três marcas por causa de empate técnico 
no resultado final da pesquisa. As vencedoras do seg-
mento serão conhecidas no final deste mês, em evento 
promovido pelo RICTV Record TV, em Florianópolis.

3,3pontos
é o total de crescimento no Índice de 
Confiança do Comércio, medido pela 
FGV (Fundação Getúlio Vargas) junto aos 
empresários do setor na passagem de 
setembro para outubro. Alcançou 92,5 
pontos em uma escala de 0 a 200 pontos. 
Essa é a segunda alta consecutiva. 
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Estande na Argentina apresenta principais destinos brasileiros

Comitiva catarinense participa de 
feira de turismo em Buenos Aires

Florianópolis 
na vitrine 
internacional

FABIANE PAZA
Especial para o ND, de Buenos Aires

Dos cerca de 2,2 milhões 
de argentinos que desembar-
caram no Brasil a turismo em 
2016, mais de 600 mil tiveram 
um só destino: Florianópolis. A 
capital catarinense vira, oficial-
mente, capital nacional dos her-
manos durante o verão. Na lista 
de preferências, aparecem ain-
da Balneário Camboriú e Bom-
binhas, além do Rio de Janeiro e 
Foz do Iguaçu (PR).

Na ilha, a preferência vai 
muito bem para a economia: 
o público argentino gera mais 
de R$ 1 milhão em negócios, 
segundo a Embratur. A capital 
é um dos destaques brasileiros 
na Feira Internacional do Turis-
mo, maior evento do setor na 
América Latina, que termina 
hoje em Buenos Aires, “por isso é 
importante estarmos aqui, para 
agradecer e voltar a convidar 
para que esse negócio chamado 
turismo faça bem à nossa eco-
nomia”, explica o presidente da 

Embratur, Vinícius Lummertz. 
Com 45 países representa-

dos e mais de 1.500 exposito-
res, a FIT funciona como uma 
vitrine de produtos, serviços e 
destinos. Para Florianópolis, 
uma oportunidade de mostrar 
o que o turista pode esperar 
para a próxima temporada, 
trabalho que começou cedo. 
“Nosso planejamento iniciou já 
em março de 2017, com ações 
de infraestrutura, condições 
de melhor balneabilidade nas 
nossas praias, uma estrutura 
de segurança preventiva di-
recionada ao turista”, disse o 
prefeito Gean Loureiro.

Na Feira Internacional, a 
oportunidade é para mostrar 
outros potenciais turísticos 
da cidade, já reconhecida pela 
beleza dos balneários natu-
rais: “trilhas, turismo cultural, 
gastronômico, para que a gen-
te tenha um grande fluxo de 
pessoas não só na temporada, 
mas durante todo o ano”, as-
segurou o superintendente de 
Turismo Vinícius de Luca..


