
Resultados de Americanas e
Magazine Luiza confirmam
curto prazo desafiador para
varejistas
Análise do Credit Suisse aponta
impactos da crise econômica nas
lojas físicas.

Sem demanda, varejo tem
dificuldades para repassar alta
de preços no atacado

5G no Brasil: País aguarda
revolução nos processos de
produção, na logística e no
comércio

Inflação é maior em outubro
para famílias de menor renda,
diz Ipea
Para as famíias de baixa renda, a taxa
de 1,35% ficou 0,15 ponto percentual
acima da taxa das famílias de maior
renda (1,2%).

PIB do Amazonas
cresce 2,3% e sobe

uma posição no
ranking nacional

Estado apresentou
total de R$108,18
bilhões em 2019 e
contribuiu para
crescimento
nacional.

Maior avanço da tecnologia não será
para o consumidor, mas para
empresas que entenderem como
utilizar dados como um “norte” nos
negócios.

Segundo levantamento da CNC,
aumento de preços de produtos no
atacado foi de 21,4% nos nove
primeiros meses do ano, o dobro do
reajuste de 10,5% nos preços ao
consumidor.
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STF suspende trechos de
portaria que proíbe demissão de
não vacinados
Nesta sexta-feira (12), foram
suspensos  trechos da portaria do
Ministério do Trabalho e Previdência
que determinava que empresas não
poderiam exigir comprovantes de
vacinação contra a Covid-19 dos
funcionários. A decisão será levada
para o plenário virtual do STF, mas
ainda sem data definida.
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