
Dificuldade em medir o retorno
financeiro é o obstáculo das
PMEs para investir em
sustentabilidade
A maior parte dos gerentes das PMEs
brasileiras (35%) declararam que
empregam, em média, de 6% a 10%
de investimentos em
sustentabilidade.

Procura das empresas por
crédito cresce 16,1% no país

Afeam tem recordes em
contratos e empreendedores
atendidos em 2021

Covid-19: proibir demissão de
quem recusa vacina é
inconstitucional
Especialistas afirmam que medida do
governo que veda demissão de
trabalhadores que não se vacinaram
contra covid-19 é inconstitucional.

2022 será desafiador
para os donos de

pequenos negócios
A pandemia de Covid 19
acelerou e consolidou um
conjunto de tendências que
já estavam previstas no
horizonte da economia e
levou as micro e pequenas
empresas a um processo de
intensas mudanças.

Com mais de 18 mil operações
contratadas e mais de R$ 160 milhões
em recursos liberados de janeiro a
outubro na capital e no interior, a
Agência de Fomento do Estado do
Amazonas cumpre o cronograma
anual de atividades e encerra o
recebimento de propostas via Portal
do Cliente no dia 12 de novembro. 

Busca foi maior por parte das micro e
pequenas empresas.
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O poder da venda ativa via
WhatsApp no varejo
omnichannel
Um aplicativo de mensageria, usado
primeiramente para comunicação
entre amigos e colegas de trabalho,
acabou tomando conta também dos
negócios. O WhatsApp virou
ferramenta de venda e de
estreitamento das relações entre
clientes e empresas. Porém, é
necessário tomar alguns cuidados
para fazer bom uso do aplicativo e
não “se queimar” com a clientela,
segundo especialistas que
participaram do The Future of E-
Commerce – Social.
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