
Setor hoteleiro tem em julho
seu melhor mês desde o início

da pandemia

5 motivos que levam as PMEs
a apostar nas fintechs
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Confiança do comércio registra
desaceleração em agosto, diz
FGVProcessos menos burocráticos,

taxas mais baixas e tecnologia estão
entre as principais considerações.
As fintechs vêm ganhando cada vez
mais espaço e atraindo a atenção
dos empreendedores brasileiros.

A retomada do turismo para o
setor hoteleiro ganhou fôlego em
julho deste ano. É o que apontou
um levantamento realizado pelo
Fórum de Operadores Hoteleiros
do Brasil (FOHB), que trouxe uma
alta de 19,4% na taxa de
ocupação hoteleira entre junho e
julho. O índice registrado no último
mês, de 44,23%, é o maior desde
o início da crise sanitária no país. 

Índice de Confiança do Comércio,
divulgado hoje (30) pelo Instituto
Brasileiro de Economia da Fundação
Getulio Vargas (FGV/Ibre), recuou 0,1
ponto em agosto, passando de 101
para 100,9 pontos. Em julho, o
indicador teve alta de 5,1 pontos. Na
comparação com agosto de 2020, a
alta é de 4 pontos e na análise das
médias móveis trimestrais, o indicador
subiu 2,3 pontos, a quarta alta
seguida.

MEIs podem contar com
atendimento gratuito para
regularizar dívidas
Os microempreendedores individuais
(MEI) que estão em dívida no
pagamento dos tributos podem contar
com os Núcleos de Apoio Contábil e
Fiscal (NAF) para ajudar na
regularização, de forma gratuita. O
prazo para que as contas sejam
regularizadas é terça-feira (31). 
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Pesquisa aponta que maioria
das empresas não conseguem
se adaptar à LGPD
Os dados mostram que empresas
que tratam de dados pessoais
conhecem a LGPD, mas só uma
fração delas se mostra preparada
para cumprir as exigências.
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Aposta em redes sociais pode
turbinar ganho das empresas
Brasileiros usam cada vez mais as redes
sociais para comprar e comparar preços.
Especialistas dizem que é preciso
investir no social commerce.
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