
Produtos de Halloween puxam
vendas em outubro
Nos últimos anos, o Halloween tem
sido cada vez mais lembrado no país
e ganhando mercado. Prova disso é
que nos dias que antecedem a data, o
tradicional Dia das Bruxas,
comemorado no dia 31 de outubro, as
lojas que vendem de artigos para
decoração a caracterização para
celebrar a data observam o aumento
na demanda disparar. 

O que está acontecendo com o
varejo?

Vestuário lidera intenção de
compra na Black Friday, diz
pesquisa do Google

Número de inadimplentes cai
em setembro, mas valor de
dívidas aumenta
São 62,21 milhões de brasileiros
inadimplentes, informa Serasa.
Segundo o Mapa da Inadimplência e
Renegociação de Dívidas no Brasil
divulgado hoje (29) pela Serasa, esse
é o valor mais baixo desde abril,
quando foram registrados 62,98
milhões de brasileiros nessa situação.

Migração de empresas
para o online cresce
208% no último ano

Mesmo com a reabertura
do comércio em 2021,
vendas no varejo online
devem continuar em alta.
Consumidores buscam
soluções financeiras que
facilitam pagamento de
compras nas redes
varejistas.

Varejo se anima com retomada de
atividades pelo consumidor, mas
inflação é desafio.

Pesquisa Mensal de Comércio (PMC),
do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBG), apontou, em agosto,
queda de 3,1%. O número
surpreendeu o mercado, que
esperava alta de 0,7%. 
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Retomada dos negócios: 4 dicas
de gestão para bares e
restaurantes
Com o fim das restrições nos horários
de funcionamento, empreendedores
estão se organizando para retomar as
operações em horário normal.
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