
Entenda se LGPD nas entidades
de pequeno porte serão mais
flexíveis
ANPD pode dispor sobre dispensa,
flexibilização ou procedimento
simplificado de comunicação de
incidente de segurança aos agentes
de tratamento de pequeno porte.

Procura das empresas por
crédito cresce 16,1% no país

Como será o consumo do Brasil
nas festas de fim de ano?

Reforma Tributária: simplificar
ou IVA dual?
O tema Reforma Tributária volta a ser
discutido intensamente no Congresso
Nacional. A PEC 110 é a "bola da vez"
e o centro dos debates.

CNC: endividamento bate
novo recorde, mas

mostra desaceleração
com elevação dos juros

Juros mais altos
responderam pela
redução do ritmo de
dívidas em outubro; total
de famílias endividadas
chega a 74,6%, aumento
pelo 11° mês seguido.

Diferente de 2020, em que os pratos
sazonais e as reuniões entre os
familiares e amigos foram afetadas
pela pandemia, neste final de ano a
expectativa é de que este cenário não
se repita por completo. Segundo o
estudo da Kantar, com a vacinação
avançando pelo país, os brasileiros já
planejam suas comemorações com
um número maior de pessoas.

Busca foi maior por parte das micro e
pequenas empresas.
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Em outubro, Jucea registra
menor número de extinção de
empresas dos últimos sete
meses
Outubro registrou 26,7% menos
extinções do que o mês de julho deste
ano, que tem o maior número de
encerramentos de negócios em 2021.
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