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Análise o texto e responda. 

36 responses 

 

Por mim está ótimo, vocês estão sempre tentando fazer o melhor. 

 

A empresa depende do sistema do Detran, portanto não temos uma solução para isso. 

 

Auxiliar nas negociações pra q não pare as atividades, sem critérios 

 

Vejo que neste momento a tecnologia é muito importante mas logo passando tudo isso 

precisamos atrair nossos clientes a virem até nossos comércios 



Ação para empresários fortalecer o uso cartão 

 

Diminuir vendedor ambulantes 

 

Talvez um trabalho, em que as pessoas tenham ciência de que o comércio precisa 

receber o que devem, também não sei como esta conscientização pode ser feito, 

porque além das vendas cair, acabam também não recebendo. 

 

Seria de extrema importância para mim o crédito. Mas não há condições para mei que 

está iniciando. 

 

Continuar com as palestras e consultorias isso está nos ajudando muito e dando apoio 

que é o mais importante. 

 

Auxiliar os empresários no sentido de buscar agilidade de recursos junto as agências de 

crédito. 

 

Nesse momento é só esperar mesmo essa pandemia passar e voltar a normalidade 

Acredito que seria interessante fazer ações para diminuir esse pessimismo que se 

instalou, pois se cada um de nós fizer nossa parte, não esperar por governo nem por 

outros, é hora de sair de traz do balcão, o tempo do conforto passou é ora de ir busca-lo 

novamente. 

 

O trabalho realizado pela aciqi está de parabéns! 

 

Aciqi é uma ótima parceria e vem fazendo tudo que está ao alcance. 

 

Parabéns continuem fazendo isso para a classe empresarial, nada melhor do que 

ajudar colocar recurso na mão de necessitado e consumidores. 

 

Ñ sei se seria por parte da ACIQI mas no meu ponto de vista precisamos de fiscalização 

pois a muito comércio clandestino que não contribui com impostos e nós ficamos em 

muita desvantagem, alguém tem que fazer algo. 

 

Diminuir a taxa neste momento de pandemia. 

 

Está fazendo todo possível para auxiliar. 

 

No momento creio que já está fazendo o bastante. 

 

Orientação financeira para o consumidor. Educação financeira 

Informação sobre alguma coisa de leis, crédito e parcelamento de tributos.  

 

Esta a contento. 

 

Infelizmente não assisti. 



Diminuir sua cobrança pela metade. 

 

Assessoria. 

 

Nada a responder. 

 

Continuar incentivando as micros e pequenas empresas. 

 

Precisamos de ajuda no marketing. 

 

Dar continuidade ao trabalho. 

 

Está ok . 

 

Continuar. 

 

No momento apenas parabenizar a todos os envolvidos pelo belo trabalho. 

 

Monitorar por enquanto, mas as estratégias vão mudar com o surto, alguns ramos 

deverão se adaptar não por um período, para sempre... pois o vírus não vai embora 

nem agora e nem nunca, vamos olhar o mundo diferente a partir da pandemia, enfim ou 

refazemos a nossas estratégias comerciais e serviços ou estamos fadados ao fracasso. 

 

Perdi as palestras. 

 


