
Vendas do comércio
amazonense caem 1,5%,

em julho

Falta de chip e dólar alto
encarecem eletrônicos
Alta média de preços de
smartphones em 12 meses foi de
30% e de notebooks, de 40%,
segundo a GfK.

Vendas do comércio nacional
sobem 1,2% em julho

Empresas sob ameaça das
fake news 
Um levantamento da Associação
Brasileira de Comunicação
Empresarial (Aberje) mostra que as
notícias falsas não prejudicam apenas
cidadãos, mas também as empresas
brasileiras. 

A nova Lei de Licitações e as
mudanças estratégicas nas
empresas
O cenário de transição para o regime
instituído pela Lei nº 14.133/2021
envolve várias questões inovadoras,
mas algumas delas se destacam com
mais ênfase para o ambiente de
planejamento estratégico das
empresas privadas que se dedicam
às licitações e aos contratos de
governo.

O volume de vendas do comércio
varejista do país subiu 1,2% em
julho, na comparação com junho. O
resultado foi divulgado nesta sexta-
feira (10) pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística).
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O volume de vendas do
comércio varejista no Amazonas
caiu 1,5% em julho, na
comparação com o mês
anterior, registrando a segunda
taxa negativa consecutiva.
Houve queda, também, na
comparação com o mesmo mês
do ano passado (-9,7%). 
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FGV: indicadores globais
apontam desaceleração no
segundo semestre
Os barômetros econômicos são um
sistema de indicadores que permite
uma análise tempestiva do
desenvolvimento econômico global e
foram lançados em março de 2020 pela
FGV. 
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