
Crise pode acentuar
diferenças de crescimento no
varejo digital no ano
Dados colhidos por analistas,
em reuniões com varejistas
digitais, apontam para um
crescimento nas vendas
acima da expansão do
mercado.

Guedes afirma que recuo da
inflação pode fazer juros
caírem em 2023
Ministro da Economia
comentou durante evento que
acredita que o ciclo de alta de
juros está próximo ao fim.

Consumo na rua estimula
serviços, e só combustíveis se
salvam no varejo
Com o avanço de atividades
voltadas para empresas e o
retorno do consumo presencial
das famílias, o setor de serviços
permaneceu como
protagonista na economia
brasileira em julho.

Com mudanças nos hábitos de
consumo, número de startups
de varejo cresce 18%

Avaliação é de
Banco Central vai
limitar o cenário
para quem
acredita em queda
rápida dos juros
em 2023.
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BC deve manter Selic em
13,75%, mas optar por tom

duro no comunicado do
Copom, dizem analistas

Maior parte oferece soluções
de comunicação e
relacionamento com o cliente.

WhatsApp supera Facebook
como rede social mais popular
entre empresas
O WhatsApp superou o
Facebook entre 2019 e 2021 e
se tornou a rede social mais
popular entre as empresas.
Hoje, 72% delas têm uma
conta no aplicativo de
mensagens, segundo a
pesquisa TI.
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