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 O índice de inflação de Sinop registro uma
alta de 0,54% no período. Mesmo que os
principais componentes não apresentaram
uma alta considerável. O item educação foi o
item da cesta que apresentou o maior
aumento 3,69% já antecipando as
renegociações dos contratos para o período
de 2014. Em média as mensalidades
aumentaram em torno de 10 %

 .











O Índice de Confiança Empresarial (ICE) de Sinop no levantamento do mês de Novembro registrou 134 pontos (-8,84%) apresentando uma 

queda na confiança em relação ao mês anterior. As vendas (139) apresentaram estabilidade neste período e a percepção sobre a situação 

da economia de Sinop apresentou uma considerável melhora. Todos os outros indicadores da situação atual apresentaram piora com 

destaque para redução sobre a percepção de investimentos (-21,5%) e contratações (-19,7%). Entretanto as informações apresentadas pelos 

empresários no período referente as vendas e a inadimplência podem ser consideradas animadoras.  O indicador de vendas apresentou um 

avanço de 10,33% na percepção dos empresários e desta vez houve uma melhora na percepção sobre a adimplência (10,71%). O Índice de 

Expectativa Empresarial apresentou uma redução de 10,18 % passando de 176 pontos para os atuais 150. Este indicador apresentou uma piora 

em todos os indicadores. O indicador de expectativa sobre a economia de Sinop foi o único que se manteve constante (-0,53%). Os 

indicadores futuros de inadimplência e contratações foram também os que tiveram as reduções mais acentuadas (-15,93% e -27,34%). Os 

números no mês anterior ao Natal apresentaram uma redução em relação ao mês de outubro. Os indicadores de confiança neste primeiro 

momento não corresponderam até o momento a expectativa apontada nos meses anteriores. O lançamento de novos produtos para o Natal 

e recursos adicionais no mês de Novembro (restituição de I.R. e 13º salário) podem inverter a tendência. 
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