
GRANDE DIA DA PESQUISA

O evento em que serão conhecidas 
as marcas mais bem avaliadas da 
pesquisa IMPAR tem data e local 

confirmados. Será dia 28 de novembro, a 
partir das 19h30, no Square Corporation, 

da CFL, na SC-401, em Florianópolis. Nos 
próximos dias, a RICTV | Record divulgará 
outros detalhes sobre o evento. A lista 
completa das indicadas está no site www.
impar.online/shortlist..

RECONHECIMENTO
A marca da década

 Enquanto não é divulgada a programação 
do evento que anunciará os vencedores da 
edição 2017 do IMPAR, a coluna antecipa 
uma novidade. Neste ano, será concedido um 
certificado especial chamado “Marca IMPAR 
da Década”. Será certificada a empresa que 
obteve a maior média nas dez edições da 
pesquisa de afinidade com o consumidor 
da RICTV | TV Record e Ibope Inteligência. 
A vencedora será conhecida no dia 28 e as 
três indicadas são: Senai, TIM e Unimed.
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Acompanhe as notícias em: 
Acesse http://impar.onlineALEXANDRE GONÇALVES  contato@impar.online

1,6%
foi o crescimento da 
produção industrial nacional 
de veículos automotores no 
terceiro semestre de 2017. A 
alta acumulada no ano é de 
14,8%. Na comparação com 
2016, o aumento é de 20,9%. 
De acordo com o IBGE, este é 
o primeiro resultado positivo 
desde maio de 2014, quando 
o acumulado ficou em 0,3%. 

 � 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

Novembro 1.739,92 0,23%

Outubro 1.736,01 0,25%

 � Câmbio

 � Ouro

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

3/novembro 0,4690%

2/novembro 0,4700%

1/novembro 0,4690%

1/nov 73.823,74 -0,65

31/out 74.308,49 -0,66

30/out 74.800,34 -1,55

R$ 132,52

 � Selic

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

-

0,16%

0,19%

0,24%

1,78%

2,54%

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Acum. ano

Acum. 12 meses

-

-0,02%

-0,03%

0,17%

1,24%

1,63%

-

0,62%

0,24%

-0,30%

-2,03%

-1,04%

0,20%

0,47%

0,10%

-0,72%

-1,91%

-1,41%

7,50%
ao ano

R$ 937,00

Dólar

DÓLAR COMERCIAL

COMPRA VENDA

DÓLAR TURISMO

COMPRA VENDA

R$3,264

R$3,190

R$3,266

R$3,390

Euro

COMPRA VENDA

R$3,792 R$3,794

Peso

COMPRA VENDA

R$ 0,1860 R$ 0,1862

IMPORTAÇÕES  

Ministro prevê cenário positivo
O crescimento das im-

portações do Brasil no mês 
de outubro (média diária de 
US$ 651,2 milhões, contra  
US$ 568,8 milhões para o mes-
mo mês de 2016) e no acumu-
lado do ano (elevação de 9,1% 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado), é 
uma indicação da melhora da 
atividade econômica no futu-
ro. A avaliação é do diretor de 
Estatísticas e Apoio às Expor-
tações do Mdic (Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços), Herlon Brandão.

Para ele, o crescimento das 
importações ao longo do ano 
é reflexo da atividade produti-
va e da demanda interna por 
insumos para indústria e para 
o agronegócio. “Notamos um 
crescimento, pelo terceiro mês 
seguido, da importação de bens 
de capital. Isso é muito positivo, 
é investimento, e sinaliza uma 
melhora da atividade econô-
mica no futuro”, disse ao apre-
sentar o resultado da balança 
comercial do mês de outubro.

De acordo com Brandão, 
como o Brasil importa, prin-
cipalmente, bens para ativi-
dade produtiva - como insu-
mos industriais, máquinas 
para agricultura e bens de 
capital - o crescimento das 
compras no exterior demons-
tra que “o setor produtivo 
está demandando mais insu-
mos para produção nacional 
e para exportação”.

Segundo dados do Mdic, 
nos dez meses do ano, o Bra-
sil importou US$ 125 bilhões. 
Destaque para óleos com-
bustíveis, com saldo positivo 
de 89,2%; hulhas (+110,4%); 
circuitos integrados (+48,3%); 
naftas (+43,4%) e partes de 
aparelhos transmissores ou 
receptores (+58,7%).

Em relação ao agrone-
gócio, os destaques da ba-
lança comercial são para a 
exportação de soja e milho. 
De janeiro a outubro, foram 
vendidas 63 milhões de tone-
ladas de soja e 21 milhões de 
toneladas de milho.VARIAÇÃO

Referências para o cenário brasileiro
O site do IMPAR faz um acompanha-
mento diário de indicadores gerados pelo 
Ibope Inteligência, pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia Estatística) e pela 

Fundação Getulio Vargas. Estes dados 
servem de referência para compreender 
o atual cenário da economia brasileira. 
Confira os destaques da semana:

Confiança do 
consumidor
Medido pelo IBOPE 
Inteligência para a Con-
federação Nacional da 
Indústria, o INEC (Índice 
Nacional de Expectativa 
do Consumidor) de 
outubro lança 101,2 pon-
tos, o que representa 
uma expansão de 2,7% 
na comparação com 
setembro. O aumento 
reverte parcialmente 
a queda registrada no 
mês anterior (-3,1%). 
Mas o índice está 
6,6% abaixo de sua 
média histórica.

Incertezas econômicas

 � Mídia: caiu 6,5 pontos, 
baseado na frequência 
de notícias com menção 
à incerteza nas mídias 
impressa e on-line  

 � Expectativa: 
construído a partir das 
dispersões das previsões 

de especialistas para a 
taxa de câmbio e para 
a inflação oficial (IPCA), 
recuou 6,5 pontos; 

 � Mercado: baseado na 
volatilidade do mercado 
acionário, medido pelo 
Ibovespa, caiu 7,3 pontos.

O Indicador de Incerteza da Economia, medido pela FGV 
(Fundação Getulio Vargas), recuou 8,3 pontos de setembro 
para outubro, ao passar de 119,3 pontos para 111 pontos, em 
uma escala de zero a 200. Foi o quarto recuo consecutivo 
e atingiu o menor nível desde fevereiro de 2015. Confira 
os três componentes do indicador que tiveram queda:

Mais sobre os indicadores em 
www.impar.online/indicadores


