
Para desenhar o futuro dos
shoppings, é preciso conhecer o
consumidor do amanhã
de Luiz Alberto Marinho
Uma boa maneira de projetar o
shopping do futuro é compreender
comportamentos e motivações das
pessoas que deverão frequentá-lo.
Millennials, que dominaram a agenda
das empresas de estudos sobre o
consumidor nos últimos tempos,
estão na ordem do dia. 

Varejo de moda registra recuo
de 7% na inadimplência

Supremo retoma julgamento
sobre contrato de parceria em
salões de beleza

O boom de contratação de
freelancers na nova economia
Pandemia intensificou novas formas
de trabalho e, com isso, o mercado de
freelancers expandiu; tendência deve
continuar nos próximos anos.

FGV: índice de confiança
do comércio se mantém

estável em outubro
O Índice de Confiança do
Comércio (Icom),
divulgado hoje (28) pelo
Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação
Getulio Vargas (Ibre/FGV)
subiu 0,1 ponto em
outubro, ficando em 94,2
pontos. 

O Plenário do Supremo Tribunal
Federal prossegue, nesta quinta-
feira (28/10), o julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
5.625, ajuizada contra a chamada Lei
do Salão Parceiro (Lei 13.352/2016)
que permite a contratação de
profissionais de beleza na forma de
pessoa jurídica.

O Índice Meu Crediário, pesquisa
mensal realizada pela Meu Crediário,
que mede os níveis de inadimplência
em cerca de 200 redes varejistas do
país, registrou um recuo de 7,66%
nas parcelas do crediário atrasadas
entre 61 e 90 dias, no final do mês de
setembro. Em agosto esse indicador
foi de 8,52%. Na comparação com
setembro de 2020 o aumento foi de
aumento de 16,24%.
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BV eleva projeção de Selic no
final do ciclo de 10% para 11%,
após Copom 
O BV elevou sua projeção para a taxa
Selic no final do ciclo, de 10% para
11%, após o Comitê de Política
Monetária (Copom) elevar o juro
nessa quarta-feira e indicando nova
alta em dezembro. 
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