
E-commerce continua em
alta, mesmo após abertura do
varejo presencial

Com alta na inflação, salário
mínimo pode ter novo
reajuste

Economistas pedem novo
código para normas fiscais

Os principais e-commerces do
Brasil receberam 1,69 bilhão de
acessos no período - um
aumento de 1,58% em relação
a setembro

Vendas na Black Friday
devem cair pela primeira vez
em cinco anos
De acordo com a CNC, o dia de
promoções, marcado para 26 de
novembro, deve ter um recuo de
6,5% em relação ao ano
passado

Ministério da Economia reduz
previsão de crescimento da

economia para 5,1% 
este ano

A Secretaria de Política
Econômica (SPE) reduziu a
projeção para o crescimento
da economia este ano e elevou
a estimativa para a inflação, de
7,9% para 9,7%, por influência
da alta nos preços dos
combustíveis e energia elétrica

Como resposta ao colapso do
processo orçamentário no
Brasil, economistas passaram a
defender a criação de um
código fiscal para modernizar a
Lei de Responsabilidade Fiscal

Novo valor representa aumento
de R$ 110,44 em relação ao
salário mínimo atual
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PIX Saque e PIX troco
começam a funcionar no fim
de novembro
Os novos recursos estarão
disponíveis nas instituições que
possuem o método de
pagamento instantâneo a partir
de 29 de novembro
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