
PMEs do Amazonas buscam
mais crédito, aponta Serasa
Experian
A demanda por crédito na região
Norte apresentou alta de 15,8% em
setembro em relação ao ano
passado. 

Governo revisa e consolida
portarias, instruções
normativas e decretos com
regras trabalhistas

1 em cada 3 usuários do
TikTok comprou algo que não
estava considerando

Inflação acelera e IPCA acima
de 10% no fim do ano entra no
radar do mercado
A inflação não deve dar trégua para o
brasileiro até o início do segundo
trimestre de 2022, com índices
mensais na casa de 1% até janeiro e
fevereiro. 

Com recuo de 1,3%
em setembro, vendas

no varejo caem pelo 2º
mês seguido

Segundo o IBGE, em
comparação com
setembro de 2020, o
comércio varejista
recuou 5,5%.

A plataforma de entretenimento –
como a companhia gosta de se
definir -, foi criada para inspirar as
pessoas e esse é o grande diferencial
para as empresas que querem
aproveitar o potencial da ferramenta
para alavancar as vendas do seu e-
commerce.

Segundo balanço divulgado nesta
quarta, mais de mil textos infralegais
foram analisados e reunidos em 15
normas. Parte dos textos já estava
obsoleta, afirma Ministério do
Trabalho.
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Black Friday: inflação em dois
dígitos limita promoções e deve
tornar data mais ‘morna’ este
ano
Em meio à disparada da inflação, que
em 12 meses chega a 10,67%, a Black
Friday deste ano terá dois grandes
desafios. 
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