
Excesso de renda
comprometida com

pagamentos preocupa
economistas e governo

Hoje é o último dia para
empresas pagarem parcela do
FGTS suspenso
Cerca de 100 mil empregadores
aderiram à suspensão do
recolhimento no país. Parcelamento
será pago até dezembro

Setor de logística tem até
‘uber de cargas’
A corrida por entregas rápidas tem
provocado uma revolução na
logística de transporte, sobretudo
no chamado last mile – última etapa
no processo de transporte de uma
mercadoria até o consumidor. Com
o crescimento das vendas online e
as mudanças internas dentro das
companhias, com redução de
estoques, as empresas de
transporte e logística tiveram de
investir forte em tecnologia e num
cardápio variado de alternativas
para chegar até o cliente.

Comércio de itens usados
cresce 48,5% na pandemia
A abertura de estabelecimentos que
comercializam produtos de segunda
mão teve um crescimento de 48,58%,
entre os primeiros semestres de 2020
e 2021, de acordo com levantamento
do Sebrae, com base em dados da
Receita Federal. Para a entidade, a
pandemia de covid-19, que aumentou
o controle financeiro das famílias, e a
preocupação cada vez maior com a
preservação do meio ambiente podem
ter sido fatores que impulsionaram o
mercado de usados no país.

Dados mostram que Informais
voltam a trabalhar e
desemprego melhora, mas
renda média cai
No segundo trimestre deste ano, a
taxa de desemprego caiu a 14,1%.
Apesar disso, o nível de
desocupação ainda é um dos piores
desde 2012.
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Grande estímulo ao
crédito no Brasil pode
ser perigoso, como
fator de crise, diante
de incapacidade de
pagamento pelas
família. 
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O ICMS sobre e-commerce e a
responsabilidade tributária
dos marketplaces
Os PLPs 32/2021 e 33/2021
representam uma oportunidade de
uniformidade sistêmica.
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