
Varejistas de moda priorizam
cobrança e ‘seguram’ crédito
em momento de
inadimplência em alta
Para garantir melhores índices
daqui em diante, as empresas
estão fazendo ajustes na
concessão de crédito e
intensificando as cobranças.

Mais de um milhão de MEIs
encerraram as atividades em
um ano
Ao todo, a pesquisa estima
que o número de CNPJs teve
uma redução de 5,4% durante
o período de um ano.

Perspectivas do varejo para o
segundo semestre e os
desafios para 2023
A aceleração do e-commerce,
indica um novo caminho para o
setor e reforça a importância
da diversificação dos canais de
venda e atendimento ao cliente.

Fluxo de consumidores em
shoppings segue em alta

O limite inicial
disponibilizado pelo
banco possibilitará a
contratação de R$ 1,1
bilhão no total para
empresas com receita
bruta anual entre R$ 81
mil até R$ 300 milhões.
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Caixa lança linha de
crédito R$ 1,1 bi para

MEIs e micro, pequenas
e médias empresas

Pesquisa aponta aumento de
compras no segmento de
beleza e queda para
eletrodomésticos.
Dia dos Pais: Brasil registra alta
de 34% nos cliques e 73% nos
pedidos de eletrônicos
Cada vez mais relevante para o
universo de vendas online, o
Dia dos Pais no Brasil vem
apresentando constante
crescimento em categorias
diversas do e-commerce.
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