
Linha branca, móveis e
eletrônicos devem ser
afetados com alta dos juros
Alta na taxa básica de juros tem
impacto maior sobre itens mais
procurados para financiamento
no varejo, como móveis, artigos
de linha branca e produtos
eletroeletrônicos. Inflação acima de 10% pelo 2º

ano seguido começa a entrar
no radar de economistas 
Com guerra na Ucrânia, lockdown
na China, juros mais altos nos EUA
e aumento de preços mais
disseminado, projeções para o
IPCA têm subido
consistentemente.

O popular "quilinho" é uma
invenção genuinamente
brasileira de meados dos anos
1980, quando a inflação
também corria solta.

Focadas no planejamento a
médio e longo prazo,
companhias sofrem com cortes
abruptos no orçamento que
comprometem projetos e até
gestão de equipes.

Áreas financeiras das
empresas mostram sua força
estratégica no pós-pandemia

Falta de produto em
supermercado atinge sabão em
pó
Inflação e dificuldades de
suprimento elevam escassez de
estoques, diz Neogrid.

Indicador do Bank of
America para a atividade
econômica brasileira ficou
“relativamente estável”
em abril, após em março
encerrar uma sequência
de 11 quedas
consecutivas.
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Inadimplência deve
continuar em alta no 2º
trimestre, prevê Bradesco

Economia se estabiliza
em abril, mas sinais são

de tração ao longo do
ano, avalia BofA

https://m.facebook.com/fecomercioam/?locale2=pt_BR
https://www.instagram.com/fecomercioam/
https://realtime1.com.br/economia-e-negocios/linha-branca-moveis-e-eletronicos-devem-ser-afetados-com-alta-dos-juros/
https://realtime1.com.br/economia-e-negocios/linha-branca-moveis-e-eletronicos-devem-ser-afetados-com-alta-dos-juros/
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao-acima-10-por-cento-segundo-ano-seguido,70004058227
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao-acima-10-por-cento-segundo-ano-seguido,70004058227
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao-acima-10-por-cento-segundo-ano-seguido,70004058227
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao-acima-10-por-cento-segundo-ano-seguido,70004058227
https://www.portaldoholanda.com.br/economia/inadimplencia-deve-continuar-em-alta-no-2-trimestre-preve-bradesco
https://www.portaldoholanda.com.br/economia/inadimplencia-deve-continuar-em-alta-no-2-trimestre-preve-bradesco
https://www.contabeis.com.br/noticias/51445/pos-pandemia-areas-financeiras-das-empresas-mostram-sua-forca-estrategica/?utm_source=destaque&utm_medium=principal&utm_campaign=Home
https://www.contabeis.com.br/noticias/51445/pos-pandemia-areas-financeiras-das-empresas-mostram-sua-forca-estrategica/?utm_source=destaque&utm_medium=principal&utm_campaign=Home
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/05/falta-de-produto-em-supermercado-atinge-sabao-em-po.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/05/falta-de-produto-em-supermercado-atinge-sabao-em-po.shtml
http://www.istoedinheiro.com.br/economia-se-estabiliza-em/
https://www.fecomercio-am.org.br/
https://www.portaldoholanda.com.br/economia/inadimplencia-deve-continuar-em-alta-no-2-trimestre-preve-bradesco
http://www.istoedinheiro.com.br/economia-se-estabiliza-em/

