
Como é feita a pesquisa de
gastos dos brasileiros
O estudo da IPC é elaborado
com base nas informações do
Produto Interno Bruto (PIB)
sob a ótica da demanda da
população.

Consumo de serviços e
produtos de ‘telecom’ cresce
10% para R$ 175 bi
Cesta de compras do
brasileiro mudou e a
necessidade de estar
conectado aumentou.

5G chega a Belém, Macapá,
Manaus, Porto Velho e Rio
Branco no dia 6
As cinco capitais somam-se às
outras 22 que receberam a
conexão nos últimos meses. 

BC limita taxa paga por
maquininhas para reduzir
custo a comerciante e cliente

O volume de vendas em
supermercados e
restaurantes ainda
permanece em patamar
inferior ao pré-pandemia,
segundo levantamento da
Fipe em parceria com a
Alelo. Os dados sinalizam
impacto do histórico de
inflação e aperto na renda.
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Restaurantes e
mercados seguem

abaixo do patamar pré-
pandemia

O Banco Central informou que
editou uma regra que na
prática pretende reduzir os
custos de operações com
cartões pré-pagos e cartões
de débito ao comerciante e ao
consumidor final. 

Colaboradores estão
valorizando novos benefícios e
48% preferem empresas que
apoiam saúde mental
Confira pesquisa do site de
empregos Indeed que ainda
revelou que 55% dos
colaboradores pediriam
demissão caso o ambiente de
trabalho seja “tóxico”.
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