
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

O Brasil continua a impor restrições relativamente altas no
comércio de serviços, mas fez avanços e foi o país mais
“reformador” em 2020 nesse segmento entre as economias
examinadas, diz a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE).

A agenda contra as mudanças climáticas deve ganhar mais
destaque no âmbito internacional daqui para frente. Com isso, o
etanol brasileiro deve ganhar espaço no mercado externo devido
ao seu potencial de reduzir em até 90% as emissões de gases
causadores do efeito estufa. A União Nacional do Etanol de Milho
(Unem) defende a criação de uma agenda global do etanol, para
que se amplie a participação desse biocombustível em diversos
países importantes de forma a não faltar demanda para ninguém.
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BRASIL LIDEROU REFORMAS NO SETOR DE
SERVIÇOS EM 2020, AFIRMA OCDE

10 fevereiro 2021 - Valor Econômico 

7 feveiro 2021 - Globo Rural

ETANOL DE MILHO: SETOR QUER CRESCER
200% ATÉ 2028 E ‘SURFAR A ONDA DA
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O número de empresas abertas em 2020 aumentou 6% em
relação ao ano de 2019. É o que mostra o boletim anual do Mapa
de Empresas, divulgado hoje (2) pelo Ministério da Economia. No
ano passado, foram abertas 3.359.750 empresas no país e
fechadas 1.044.696, o que deixou um saldo positivo de 2,3
milhões de empreendimentos ativos. 
 
 
  
  

AUMENTA NÚMERO DE EMPRESAS
ABERTAS NO PAÍS
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A super montadora, que nasceu há poucos dias do casamento entre
os grupos Peugeot Citroën com Fiat Chrysler anunciou ontem a
produção, a partir do segundo semestre, de um novo carro na
fábrica que pertencia às marcas francesas em Porto Real (RJ). O
modelo será o primeiro de uma nova família de veículos que
utilizará plataforma já usada na França, mas inédita no Brasil.

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.

STELLANTIS ESTREIA NO BRASIL COM CARRO
MONTADO NO RIO

BRASIL FORMALIZA OFERTA NA OMC PARA
ABRIR LICITAÇÕES A ESTRANGEIROS

O InovAtiva Brasil, programa de fomento ao empreendedorismo
realizado pela Secretaria de Produtividade, Emprego e
Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME) e pelo
Sebrae, anunciou nesta terça-feira (09/02) que receberá R$ 44
milhões de incentivo para apoiar empreendedores brasileiros ao
longo dos próximos anos. O objetivo é atender até 15 mil
startups com o valor total
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 INOVATIVA BRASIL RECEBE INVESTIMENTO
DE R$ 44 MILHÕES PARA APOIAR 15 MIL

STARTUPS BRASILEIRAS.
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O Brasil continua tentando diversificar a pauta de exportações,
ainda muito dependente do complexo soja e das compras da
China. Do início do ano até agora, foram seis novas aberturas de
mercado, que se somam às outras 108 realizadas desde 2019.
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BRASIL ABRE SEIS NOVOS MERCADOS PARA
O AGRONEGÓCIO EM 2021

O grupo Électricité de France (EDF) aposta nos leilões de energia
previstos para 2021 para se reposicionar no mercado brasileiro. A
EDF Norte Fluminense, braço de geração térmica e hidrelétrica
da francesa no Brasil, vai tentar negociar dois projetos
termelétricos nas licitações deste ano
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EDF MIRA LEILÕES PARA EXPANDIR
GERAÇÃO A GÁS
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Segundo dados do Instituto de Finanças Internacionais (IIF), no
segundo semestre foram US$ 29,1 bilhões que ingressaram no
Brasil, depois de saídas de US$ 35,5 bilhões na primeira metade
do ano em que o mundo foi chacoalhado pela pandemia de
covid-19. Os números preliminares de janeiro indicam que os
emergentes prosseguem no mapa dos estrangeiros. 
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BRASIL VOLTA A ATRAIR CAPITAL EXTERNO
COM LIQUIDEZ FARTA
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La vitrine virtuelle de la CCBF est une plateforme créée dans la
finalité dé d'offrir plus de visibilité aux produits et services
fournis par nos associés en France et au Brésil. Notre espace est
composé de 60 entreprises représentant 27 secteurs.

Há mais de 20 anos no país, a marca reforça o desenvolvimento
sustentável da L’Oréal, liderando importantes projetos sociais,
combatendo as mudanças climáticas e transformando
constantemente sua cadeia de valor. Suas ações estão alinhadas
ao programa L’Oréal para o Futuro, que estabelece
compromissos para a companhia até 2030. A meta é que até
2030 100% dos produtos plásticos da La Roche-Posay sejam de
material reciclado.
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A BNP Paribas Cardif, o braço de seguros do conglomerado
financeiro francês, prepara-se para uma grande mudança no
mercado brasileiro nos próximos cinco anos. Na visão do CEO da
filial brasileira, Alessandro Deodato, a pandemia acelerou muito
a experiência digital dos consumidores e, com isso, não só os
produtos, mas toda a forma de interação com os clientes na
indústria vai precisar ser mudada.”

 VISITEZ NOTRE VITRINE VIRTUELLE

BNP PARIBAS CARDIF PREVÊ GRANDE
TRANSFORMAÇÃO EM SEGUROS NO BRASIL
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 LA ROCHE-POSAY TRANSFORMA SEU
MODELO DE NEGÓCIOS ATRAVÉS DA

SUSTENTABILIDADE
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