
Pequenos negócios foram
responsáveis por gerar 71%
dos empregos formais até
setembro
As MPE abriram 1,2 milhão de postos
a mais que as médias e grandes
empresas.

PMEs estimam aumentar em
mais de 25% seu faturamento
na Black Friday

Pesquisa indica que 73% dos
profissionais em home office
preferem trabalho híbrido

Ações judiciais trabalhistas
disparam em 2021 diante das
novas relações provocadas pela
Covid-19
Levantamento feito por especialistas
mostra demissões e adoção do home
office entre os motivos.

Comércio de Manaus
terá funcionamento

alterado no feriado do
Dia de Finados; confira

A Federação do Comércio
do Estado do Amazonas
(Fecomércio AM) informa
o horário de
funcionamento do
comércio varejista e
atacadista de Manaus na
terça-feira, feriado do Dia
de Finados.

Pesquisas com funcionários em
home office mostram que eles se
adaptaram às atividades em casa.

A Black Friday, que já se consolidou
como uma das datas mais
importantes para o e-commerce
brasileiro, promete ainda mais
resultados positivos em 2021. A
expectativa das PMEs (pequenas e
médias empresas) que utilizam a
plataforma da Nuvemshop é de que
tenham um aumento de mais de 25%
no faturamento, na comparação com
o mês que antecede a Black Friday.
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Varejo alimentar: alta de preços
faz consumidor trocar marca de
produto
Entre setembro de 2020 e setembro
de 2021, a alta acumulada foi, em
média, de 14%.
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