
Inadimplência atinge 61,94
milhões de brasileiros e 4 em
cada 10 pessoas estão com
dívidas atrasadas
O índice já atingiu 63,01 milhões
de pessoas no Brasil em 2018,
demonstrando queda em
comparação ao mês de abril de
2022.

Trabalho híbrido e a
modernização na gestão de
pessoas
Mesmo com o retorno das
atividades presenciais, boa parte
das empresas deve seguir a
tendência do trabalho híbrido.

Depois de seis anos em queda,
o número de instituições
financeiras voltou a crescer em
2019, movimento que ganhou
tração em meio à pandemia de
covid-19. 

Levantamento mostra que os
empresários de Serviços são os
mais otimistas.

Confiança das Micro e
Pequenas Empresas registra
a terceira alta consecutiva
em abril

Aumentam fraudes em
operações de empréstimos
Algumas financeiras têm
exigido a entrega do certificado
digital e senha do titular para
obtenção de empréstimos.

O diretor de Política
Monetária do Banco
Central, Bruno Serra, disse
nesta segunda-feira
preferir um cenário de taxa
de juros parada em um
patamar alto por mais
tempo para atingir a meta
de inflação, mas ponderou
que nem sempre isso é
possível.
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Com fintechs, número de
instituições cresce no país

Manter Selic alta por mais
tempo seria adequado,

mas é preciso ser
razoável, diz diretor do BC
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