
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima o
desempenho da economia brasileira em 2020 e em 2021. Para
este ano, a estimativa passou de crescimento de 2,8% em
outubro para 3,6%, segundo o relatório “Panorama Econômico
Mundial”.

Segundo um estudo da Câmara de Comércio França-Brasil
(CCIFB-SP), divulgado com exclusividade à MOEDA FORTE,
mostra as multinacionais francesas interessadas em ampliar suas
operações no País. Para 32% dos presidentes e CEOs
consultados, o mercado brasileiro está entre os três principais de
suas empresas no mundo. 
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FMI REVISA ESTIMATIVAS E MELHORA
PREVISÕES PARA O BRASIL

26 janeiro 2021 - Valor Econômico I Mundo

15 janeiro 2021 - Isto É Dinheiro

OTIMISMO À FRANCESA

du 10 déc 2020 au 3 fév 2021

Lire article

Lire article

Lire article

O Ministério da Economia lançou o Balcão Único, um projeto
que permitirá aos cidadãos abrirem uma empresa “de forma
simples e automática, reduzindo o tempo e os custos para
iniciar um negócio no Brasil”.

GOVERNO FEDERAL LANÇA SISTEMA PARA
SIMPLIFICAR A ABERTURA DE EMPRESAS

20 janeiro 2021 - Agência Brasil
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Por meio do open banking, os clientes terão o poder sobre as
informações levantadas pelas instituições financeiras, como dados
cadastrais e histórico de transações. De posse desses dados, os
clientes poderão procurar outros bancos e incentivar a competição
por serviços e crédito mais barato e de melhor qualidade.  

Mesmo com o fechamento de vagas em dezembro, após cinco
meses consecutivos de geração líquida de vagas com carteira
assinada na segunda metade do ano, o Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged) encerrou 2020 com um
resultado positivo em 142.690 vagas. O resultado foi divulgado
nesta quinta-feira (28), pelo Ministério da Economia.

BANCO CENTRAL INICIA PRIMEIRA FASE DO
OPEN BANKING

BRASIL ENCERRA 2020 COM CRIAÇÃO DE
142,6 MIL VAGAS FORMAIS DE EMPREGO

No rastro do aumento da popularidade das moedas digitais, o
Brasil estuda lançar a sua própria em 2022, o que para
especialistas pode ajudar na recuperação da economia,
facilitando o comércio on-line.

28 janeiro 2021 - Correio do Povo

1 fevereiro 2021 - Metrópoles

 GOVERNO FEDERAL QUER
LANÇAR MOEDA DIGITAL ATÉ 2022

1 fevereiro 2021 - Agência Brasil

du 10 déc 2020 au 3 fév 2021

Lire article

Lire article

Lire article

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/le-bresil-revolutionne-ses-systemes-de-paiements-1265186
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/le-bresil-revolutionne-ses-systemes-de-paiements-1265186
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/le-bresil-revolutionne-ses-systemes-de-paiements-1265186
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/economia/brasil-encerra-2020-com-cria%C3%A7%C3%A3o-de-142-6-mil-vagas-formais-de-emprego-1.561990
https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/bitcoin-made-in-brasil-governo-federal-quer-lancar-moeda-digital-ate-2022
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-02/banco-central-inicia-hoje-primeira-fase-do-open-banking


A produção de petróleo do Brasil atingiu média recorde de 2,94
milhões de barris por dia em 2020, de acordo com a Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O
resultado foi 5,7% superior à média vista em 2019, quando o país
bombeou 2,78 milhões de barris por dia, segundo dados do órgão
regulador.
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PRODUÇÃO MÉDIA DE PETRÓLEO DO BRASIL
CRESCE 5,7% E TEM RECORDE EM 2020

Um estudo está indicando a possibilidade de existência de 20
bilhões a 30 bilhões de barris de óleo em recursos prospectivos
recuperáveis riscados, um potencial do porte de um “novo pré-
sal” na Bacia do Pará-Maranhão. Recursos prospectivos são
volumes de petróleo cuja existência é indicada por dados
geológicos e geofísicos extraídos de levantamentos sísmicos,
mas sem comprovação por perfurações de poços exploratórios.

26 janeiro 2021 - UOL

29 janeiro 2021  - EPBR

ESTUDO APONTA “NOVO PRÉ-SAL” NA BACIA
DO PARÁ-MARANHÃO COM 30 BILHÕES DE

BARRIS
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O Brasil será palco, neste ano, do Fórum Mundial de
Bioeconomia. O evento será de 18 a 20 de outubro em Belém,
no Pará, e reunirá palestrantes e especialistas de todo o mundo
para debater bioeconomia e desenvolvimento sustentável.  A
estimativa de Associação Brasileira de Bioinovação (ABBI) é de
que o Brasil tenha um potencial adicional ao seu PIB de US$ 53
bilhões por ano com a bioeconomia.

1 fevereiro 2021 - Globo Rural

BRASIL VAI SEDIAR FÓRUM MUNDIAL DE
BIOECONOMIA PELA PRIMEIRA VEZ EM

OUTUBRO
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A France Panificação começou importando farinhas da França,
mas hoje também tem uma escola para ensinar brasileiros a
produzir pães. Com crescimento de 20% por ano, a empresa
conseguiu faturar R$ 10 milhões em 2020.

Eeito personalidade do ano de 2020 pela Câmara de Comércio
França-Brasil, Thierry Fournier é o nome no comando das
operações do grupo francês Saint-Gobain na América Latina.
Presente nas cinco regiões do país, o mercado brasileiro
representa um dos mais importantes da companhia com 16
marcas, R$ 8 bilhões em vendas (2018) e mais de 17 mil
colaboradores.
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Em meio ao aumento da inflação de alimentos que começa a
estender-se por outros setores, o Banco Central decidiu não
mexer nos juros básicos da economia. Por unanimidade, o
Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic em
2% ao ano pela quarta vez seguida. A decisão era esperada pelos
analistas financeiros.

EMPREENDEDORES FRANCESES FATURAM R$ 10
MILHÕES COM NEGÓCIO DE PANIFICAÇÃO

COPOM MANTÉM JUROS BÁSICOS DA
ECONOMIA EM 2% AO ANO

20 janeiro 2021 - Agência Brasil

 CIDADÃO DO MUNDO: O CEO NO COMANDO
DA SAINT-GOBAIN NA AMÉRICA LATINA

26 janeiro 2021 - Pequenas Empresas Grandes Negócios 
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Pix est le système de paiement instantané brésilien créé par la
Banque centrale Brésilienne. Les ressources sont transférées entre
les comptes en quelques secondes et à tout moment. Le Pix a été
crée dans le but de réduire les coûts, renforcer la sécurité du
marché des paiements de détail et  promouvoir l'inclusion
financière.

Especialistas do Safra projetam que o Grupo Pão de Açúcar,
empresa varejista do Grupo Casino, dona de várias das principais
marcas do setor no Brasil, irá apresentar resultados positivos em
relação ao quarto trimestre de 2020, com crescimento contínuo
do Assaí e de suas operações de varejo, o que deve permitir uma
alavancagem operacional positiva.
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Engie Brasil (EGIE3) Energia, do grupo francês Engie, informou
nesta sexta-feira que fechou um contrato de compra de turbinas
para viabilizar um complexo de geração eólica no Rio Grande do
Norte que exigirá investimentos de cerca de 2,2 bilhões de reais.

 VOUCHERPAY ACCEPTE DÉSORMAIS LE
PAIEMENT PAR PIX

ENGIE INVESTIRÁ R$ 2,2 BILHÕES EM EÓLICA
NO BRASIL E COMPRA TURBINAS COM

SIEMENS GAMESA

1 fevereiro 2021 - Valor Econômico I Investe Safra

 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR : O QUE ESPERAR
DOS RESULTADOS DO QUARTO TRIMESTRE

DE 2020

3 fevereiro 2021 - VOUCHERPAY EUROPE 
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