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TENDÊNCIA 2
Preços baixos
Por outro lado, pesqui-
sa do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia 
Estatística) para a CNC 
(Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo) 
mostra que os preços do 
varejo para o Natal devem 
cair 1,1%, em média, em 
relação a 2016 e pela pri-
meira vez desde 2009. No 
ano passado, os preços 
para a data comemorativa 
subiram, em média, 9,8%. 
Neste levantamento, o 
aumento nas vendas mais 
expressivo deve ocorrer 
nas lojas de móveis e 
eletrodomésticos, que 
esperam movimentar R$ 
3,1 bilhões (+17,4% a mais 
que no Natal de 2016). 

ENTÃO É 
NATAL… 
Oclima de Natal toma conta 

de ruas e shoppings. Para o 
varejo, a esperança de boas 

vendas se renova. Se depender das 
estimativas, os empresários do setor 
podem comemorar. Pesquisa do 
SPC Brasil (Serviço de Proteção ao 
Crédito) e da CNDL (Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas) 
aponta que as vendas natalinas 
devem movimentar R$ 51,2 bilhões 
no comércio, o que equivale a R$ 
1,2 bilhão a mais que em 2016. Em 
média, os consumidores ouvidos 
na pesquisa, realizada nas capitais, 
pretendem comprar entre quatro e 
cinco presentes, pagando cerca de 
R$ 103,83 em cada. Veja ao lado os 
produtos que devem predominar 
na troca de presentes.

TENDÊNCIA 1
Mais compras pela internet

 Na pesquisa SPC Brasil e CNDL, 40% dos consu-
midores responderam que pretendem comprar os 
presentes de Natal pela internet. Desses, 54% disse-
ram que pretendem comprar mais da metade das 
lembranças de fim de ano em lojas virtuais. As com-
pras pela internet devem superar as feitas em cen-
tros comerciais, estimadas para este ano em 37%. 
Em 2016, os centros comerciais, como os shoppings, 
responderam por 41% das vendas de Natal, en-
quanto o comércio eletrônico correspondeu a 32%. 

D
E

B
O

R
A

 K
LE

M
P

O
U

S
/A

R
Q

U
IV

O
/N

D

5,3% 
É o percentual de crescimento da produção de 
veículos no Brasil em outubro, de acordo com a 
Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores), em comparação com 
setembro. No acumulado de janeiro a outubro, 
foram produzidas em torno de 2,2 bilhões unidades, 
28,5% a mais do que no mesmo período de 2016.

 � Roupas (56%)
 � Brinquedos (43%)
 � Perfumes e cosméticos (32%)
 � Calçados (31%)
 � Acessórios - bolsas, cintos e bijuterias (24%)

 � 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

10/novembro 0,4690%

9/novembro 0,4690%

8/novembro 0,4690%

9/nov 72.930,69 -1,93

8/nov 74.363,13 2,69

7/nov 72.414,88 -2,55

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$ 3,2589

R$ 3,2400

R$ 3,2599

R$ 3,4400

Euro

COMPRA VENDA

R$ 3,7960 R$ 3,7978

Peso

COMPRA VENDA

R$ 0,1861 R$ 0,1863

SAFRA DE GRÃOS  

IBGE estima queda de 8,9% em 2018
A safra de cereais, legumino-

sas e oleaginosas do país no ano 
que vem deverá ser 8,9% abaixo 
da safra de 2017. A estimativa é 
do primeiro prognóstico da sa-
fra de 2018, divulgado ontem 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). 

De acordo com o levanta-
mento, a safra deverá ficar em 
torno de 220,2 milhões de tone-
ladas em 2018, 21,4 milhões a 
menos do que a produção es-
perada para este ano.

São esperadas quedas nas 
três principais lavouras de 
grãos do país: soja (-6,3%), mi-
lho (-14,4%) e arroz em casca 
(-6,8%). Também é esperado 
um recuo na produção de al-
godão herbáceo em caroço 
(-1,5%). Dentre as cinco princi-
pais lavouras, apenas o feijão 
em grão deverá ter aumento 
na safra: 1,3%.

As cinco regiões do país 
deverão ter queda na safra 
no ano que vem, em relação 

a esse ano: Norte (-3,2%), Nor-
deste (-5,8), Sudeste (-4,8%), Sul 
(-12,3%) e Centro-Oeste (-8%).

O IBGE também divulgou 
ontem sua décima estimati-
va para a safra de cereais, le-
guminosas e oleaginosas de 
2017, realizada em outubro. De 
acordo com a nova estimativa, 
a safra deste ano deverá ser 
0,2% menor do que a estimada 
pelo nono levantamento, reali-
zado em setembro.

Ainda assim, espera-se 
que o ano seja encerrado com 
uma safra 30% superior à 
observada em 2016: 241,6 mi-
lhões de toneladas, ou 55,8 mi-
lhões de toneladas a mais do 
que no passado.

Entre as principais lavou-
ras, a soja deverá fechar 2017 
com uma alta de 19,4% e o ar-
roz com um crescimento de 
16%. O milho teve aumento de 
27,3% na primeira safra do ano 
e de 72% na segunda safra, de 
acordo com o IBGE..


