
Relator apresenta parecer
com mudanças em PL de

estímulo a cabotagem

Fintechs querem reduzir juros e
burocracia para empresas 
Depois de o mercado de fintechs
desafiar os grandes bancos com
contas digitais, cartões de crédito e
empréstimo para pessoas físicas
sem acesso a serviços financeiros ou
que arcavam com custos altos, o
setor começa a atrair mais recursos
para startups interessadas em
repetir o movimento mirando
pequenas empresas.

Câmara aprova o novo
imposto de renda. E agora?

Conheça termos contábeis que
todo empresário deve saber

Nova rodada de revisões já
traz PIB abaixo de 1% em
2022
MB Associados revisou para 0,4%,
Itaú Unibanco reduziu para 0,5%;
analistas esperam mais inflação e
juros elevados.

Na coluna Fecomércio AM, o
impacto da reforma tributária, em
especial no Imposto de Renda das
empresas.
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Projeto é aposta do
governo para elevar de
11% para 30% a
participação da
navegação entre
portos do país.
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Turismo registra crescimento
de 150% no e-commerce em
relação a 2020
Segundo o levantamento, houve um
crescimento de 18,61% no e-
commerce do setor em julho na
comparação com junho, o maior entre
todos os segmentos analisados.

A contabilidade se relaciona
diretamente com a rotina
empresarial desde o momento da
abertura do seu negócio, por isso
conhecer mais dessa área pode
auxiliar o empreendedor.
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