Perspectivas 2023
O Jornal do Comércio publica, no dia 16 de dezembro, o especial Perspectivas 2023, projetando os
principais temas do próximo ano e mostrando as tendências na economia, política, negócios,
empreendedorismo, cultura e esporte.
O tradicional suplemento é publicado na segunda quinzena de dezembro e circula nas plataformas
digitais do JC. São dezenas de conteúdos exclusivos, reunidos em um hotsite e publicados em 36 páginas
de um caderno especial na edição impressa.
O Perspectivas 2023 vai abordar os principais desafios do Estado e do País para o próximo ano através de
grandes reportagens e entrevistas.
O panorama apresentado pelo JC inclui:
- análise aprofundada da conjuntura nacional e estadual
- a opinião e a projeção do próximo ano por lideranças empresariais, executivos, economistas e gestores
públicos do Rio Grande do Sul
- destaque para o cenário gaúcho com um raio-x dos principais temas para a economia do Rio Grande do
Sul, em textos didáticos sobre finanças públicas, agronegócio, infraestrutura, energia, varejo, construção
civil, tecnologia e inovação
O recorte gaúcho ainda contará com uma entrevista exclusiva com o governador eleito.
O resultado é um panorama completo sobre o próximo ano, com informações e análises que contribuem
para gestores públicos e privados elaborarem seus planejamentos para 2023. O especial será publicado
em todas as plataformas digitais do JC, ganhando grande destaque no site e alcance nas redes sociais,
além da edição impressa.
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