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D E ST A Q U E S
77% do dos consumidores do Tocantins, devem comprar
presente neste Natal, aponta pesquisa da CDL Palmas.
Os lojistas estão na expectativa no aumento das vendas neste Natal.
A pesquisa mostra que 77% dos entrevistados pretendem
presentear outras pessoas neste natal. Os números do SPC Brasil,
monitorados pela CDL Palmas, apontam que o comércio já está
aquecido pois, entre os dias 1 e 22 de novembro, o comércio de
Palmas já vendeu 29,7% a mais, comparado ao mesmo período de
2020. A expectativa dos lojistas é que as vendas aumentem em 20%,
de acordo com a pesquisa.
Em média, os consumidores pretendem comprar 5 presentes no
natal e o ticket médio será em média de R$123,00. Com relação aos
produtos, a preferência será comprar roupas,
seguido por
brinquedos, perfumes/cosméticos, calçados e por último acessórios.
A pesquisa destaca ainda que 40% dos consumidores pretendem
comprar a mesma quantidade de presentes do ano passado. E
quando da escolha do estabelecimento para realizar a compra, 55%
dos consumidores são influenciados pelo preço, 39% por ofertas e
promoções, 24% pela variedade de produtos e 23% pelo
atendimento.
O Presidente da CDL Palmas, Silvan Portilho, ressalta o otimismos
dos comerciantes para este fim de ano. “Estamos confiantes e
acreditamos nos resultados positivos. Estes números preliminares de
novembro já nos dão um norte sobre o que vem por aí: muitas
vendas no comércio Palmense”.
Para o Secretário da indústria, Comércio e Serviços do Tocantins,
Carlos Humberto “As perspectivas de venda para final de ano geram
um impacto positivo no comércio. Isso traz esperança depois de
momentos de dificuldade vividos pelos empresários no início da
pandemia. Com as portas abertas e uma maior confiança dos
empresários, os clientes retornam, gradativamente às compras. A
expectativa do Governo e das entidades patronais é que as vendas
deste ano superem às do Natal de 2020, resultando também no
aumento da contratação de funcionários temporários para a data,
conclui o Secretário”.
Black Friday 2021: vendas pela web movimentaram R$ 4 bilhões
A poucas horas do fim, a Black Friday 2021 no Brasil teve lojas com pouca
movimentação e descontos mornos no e-commerce. Entre as justificativas, estão
o alto índice de inflação do país e a desvalorização do real frente ao dólar.
Levantamento realizado pela Neotrust aponta que o número total de compras
realizadas pela internet desde o primeiro minuto de quinta-feira (25) até às 17h
de sexta (26) chegou a 5,6 milhões — praticamente a mesma quantidade
registrada em 2020.
Ao todo, o valor faturado até às 17h foi de R$ 4 bilhões – um crescimento de 5%
em relação ao mesmo período do ano anterior.
Pela primeira vez, a categoria de alimentos apareceu na lista dos 10 itens mais
procurados pelos brasileiros na data, segundo pesquisa da Ebit/Nielsen. O
número de pedidos de alimentos e bebidas no comércio online cresceu 10%, e o
volume de vendas, 17%.
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Brasil cria 253.083 vagas com carteira assinada em outubro,
mostra Caged
O Brasil criou 253.083 empregos com carteira assinada em
outubro, o décimo mês seguido de saldo positivo, segundo
dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados). O número é a diferença entre 1.760.739
contratações e 1.507.656 desligamentos registrados no mês
No acumulado do ano até outubro, o saldo é de 2.645.974
vagas de trabalho formais abertas. Agora, o total de empregos
com carteira assinada no Brasil é de 41.205.069, o que
corresponde a uma alta de 0,62% em relação ao estoque
acumulado até o mês passado. Os números positivos do Caged
contrastam com a taxa de desemprego geral no país, que ficou
em 12,6% no terceiro trimestre de 2021, atingindo 13,5
milhões de pessoas. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e se refere ao
total de empregos, com e sem carteira assinada.
4 setores com saldo positivo:
Em outubro, quatro dos cinco setores da economia
registraram saldo positivo na criação de empregos formais.
São eles:
• Serviços, com 144.641 novas vagas, distribuídas
principalmente nas atividades de informação, comunicação,
financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas;
• Indústria geral, com 26.697 novas vagas, concentradas na
Indústria de Transformação;
• Comércio, com 70.355;
• Construção, com 17.236.
Com o fechamento de 5.844 postos de trabalho, o setor de
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
foi o único com balanço negativo no mês passado.

V OCÊ
SA B I A ?
Vendas no Natal devem movimentar
R$ 68,4 bilhões na economia Segundo
levantamento da CNDL e SPC Brasil,
123,7 milhões de pessoas devem ir às
compras.
Você viu? China vai importar carne do
Brasil certificada antes do embargo
Decisão pode destinar cerca de 100 mil
toneladas de carne bovina ao mercado
asiático.
Boi gordo tem nova escalada nos preços
e tendência aponta para novas altas
A expectativa é de novas altas no curto
prazo, em linha com o ótimo potencial de
consumo no decorrer do último bimestre,
diz Safras
Novembro: embarques de soja crescem
196%, em comparação a mesmo mês de
2020.

Divisão por região
Todas as regiões do Brasil tiveram mais contratações. Em
números absolutos, o Sudeste liderou, com a criação de
121.409 empregos com carteira assinada, seguido pelo Sul
(52.938), Nordeste (51.455), Centro-Oeste (17.554) e Norte
(8.734). Considerando a porcentagem de alta entre outubro e
setembro, porém, o cenário muda: o Nordeste registrou a
maior variação (0,78%), à frente do Sul (0,69%), Sudeste
(0,58%), Centro-Oeste (0,50%) e Norte (0,45%).
O Tocantins mantem seu saldo positivo com 8.396 admissões,
6.743 desligamentos, com saldo de 1.653, variação relativa de
0,84%.
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Fonte: www.investing.com

AÇÕES

COMMOD ITI ES

CÂ M B I O

TO CAN T I N S AGRO NE G ÓCI OS
Preço da arroba do boi gordo
Soja em Grão Sc 60Kg

R$279,50
R$149,00

Arroz em Casca LFSc 60Kg

R$ 88,00

Milho Grão Sc 60Kg

R$ 70,00

As principais culturas do estado são
soja e milho,que têm como destino a
exportação para o mercado chinês.

Fonte:www.agrolink.com.br

CARLOS HUMBERTO

Secretário da Indús tria, Comércio e Serviços

BOA LEITURA!

