
O futuro dos outlets no Brasil
Há 10 anos o mercado
brasileiro de shoppings se
surpreendeu com uma notícia
bombástica. A brMalls e a
Simon, maior empresa de
shopping centers dos Estados
Unidos, anunciaram uma
aliança para explorar o
segmento de outlets. 

Nova ferramenta rastreia
patrimônio e sociedades de
pessoas físicas e jurídicas
O Sniper identifica em
segundos todos vínculos
patrimoniais, societários e
financeiros.

Varejo e indústria veem 2°
semestre mais favorável com
5G, Copa e auxílio
Projeções de melhora nos juros
e na inflação também dão
otimismo aos setores.

Intenção de consumo das
famílias atinge maior nível
desde o início da pandemia

O primeiro ano da pandemia
de covid-19 provocou um
recorde de demissões e
fechamento de
estabelecimentos comerciais
no País, segundo a Pesquisa
Anual de Comércio (PAC)
2020, divulgada pelo
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE).

 18 | Agosto | 2022 
Clipping eletrônico produzido pela Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do AM

www.fecomercio-am.org.br

fecomercioam

I N D I C A D O R E S
E C O N Ô M I C O S

R$ 5,21| -0,77%
Dólar Comercal 

R$ 5,17| +0,08%
Euro Comercial

A Agência Comércio AM é um serviço gratuito oferecido pela FECOMÉRCIO AMAZONAS. 
Para deixar de receber essa lista é só responder NÃO. 

AGÊNCIA
COMÉRCIO AM
Notícias - Negócios - Finanças 

Pandemia gerou recorde
de demissões e
fechamento de

empresas comerciais,
diz IBGE

Famílias com renda mais alta
são as mais otimistas e
dispostas a consumir. Nível de
consumo atual teve o melhor
resultado dos últimos seis
meses.Alimento sobe menos, mas

retorno ao patamar de um ano
atrás está distante
Má notícia para o consumidor
de menor renda: arroz e carne
suína voltam a subir, aponta
Fipe.
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