
Pix deixa de ter limite por
transação em 2023, anuncia BC 
O Banco Central anunciou o
fim da obrigatoriedade de
limite por transação nas
operações via Pix, mantendo
apenas a restrição por período
de tempo. A nova regra passa
a valer a partir de 2 de janeiro
de 2023.

13º salário: 43% dos
brasileiros pretendem usar
dinheiro para pagar dívidas

Taxa de desemprego recua
para 8,3% até outubro, menor
nível desde 2014
A taxa de desemprego no
Brasil voltou a recuar e atingiu
8,3% no trimestre até
outubro, informou nesta
quarta-feira (30) o IBGE
(Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).

Demanda pouco aquecida
alonga promoções de
eletroeletrônicos no mês da
Black Friday
No acumulado de novembro,
que inclui as prévias e a sexta-
feira da Black Friday, o
resultado foi 6% inferior ao
registrado um ano antes.

Varejistas usam a inteligência
artificial para aumentar as
vendas

São medidas
simples,
incrementais e
dependentes, no
máximo, de Lei
Complementar.
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Reforma tributária: seis
pequenos detalhes, um

grande potencial

Os dados e a tecnologia são os
aliados do varejo e contribuem
com a mudança do ritmo de
pequenas, médias e grandes
empresas.

Preço dos alimentos foi o que
mais atingiu o orçamento das
famílias neste ano.
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