
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

Segundo o presidente da companhia, Francisco Gomes Neto, nos
próximos três ou quatro anos, a empresa terá condições de
retomar o tamanho em receita que tinha antes da pandemia. E
até se tornar maior, nas palavras do executivo ao Valor. “Fizemos
a lição de casa. Estamos muito confiantes nesse planejamento”,
afirmou

Responsável por produzir uma quantidade de alimentos que
atende a 800 milhões de pessoas em todo o mundo, o Brasil
deve continuar ampliando sua contribuição para o abastecimento
mundial a ponto de se tornar, nos próximos cinco anos, o maior
exportador de grãos do planeta, superando os Estados Unidos. A
informação está em levantamento feito pela Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). De acordo com a Embrapa,
em apenas dez anos a participação do Brasil no mercado mundial
de alimentos saltou de US$ 20,6 bilhões para US$ 100 bilhões.
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EM TRÊS ANOS, EMBRAER PRETENDE SER
MAIOR DO QUE ERA ANTES DA CRISE

22 maço 2021 - Valor Econômico

13 março 2021 - Agência Brasil

EMBRAPA: BRASIL SERÁ MAIOR EXPORTADOR
DE GRÃOS DO MUNDO EM CINCO ANOS

De acordo com a agência reguladora, foram produzidos no pré-
sal no mês passado 2,6 milhões de barris de óleo equivalente por
dia, medida que considera tanto a produção de petróleo quanto a
de gás. Já a produção total brasileira foi de 3,55 milhões de barris
por dia

PRÉ-SAL ATINGE RECORDE DE 73% DA
PRODUÇÃO NACIONAL DE PETRÓLEO E

GÁS
17 março 2021 - Agência Brasil
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https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/03/22/em-tres-anos-embraer-pretende-ser-maior-do-que-era-antes-da-crise.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-03/pre-sal-atinge-recorde-de-73-da-producao-nacional-de-petroleo-e-gas
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-03/embrapa-brasil-sera-maior-exportador-de-graos-do-mundo-em-cinco-anos
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Os empreendimentos contemplarão seis estados: Acre, Mato
Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. O prazo
de conclusão das obras é de 36 a 60 meses. A expectativa de
investimento é de R$ 1,3 bilhão.

Depois de reduzir em 10% as tarifas de importação de máquinas,
computadores e celulares, o Ministério da Economia quer
estender o benefício aos demais produtos tarifados em conjunto
com os países do Mercosul. Em nota oficial, o Ministério da
Economia informou que a Tarifa Externa Comum (TEC) está
desatualizada e é alta para os padrões atuais

GOVERNO QUALIFICA TRÊS PROJETOS DE
LEILÃO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA

GOVERNO QUER REDUZIR EM 10% TARIFA
EXTERNA COMUM DO MERCOSUL

O Ministério da Economia lançou o Painel de Empresas
Estrangeiras com o objetivo de aumentar a transparência das
compras governamentais. Entre as informações disponíveis,
estão o ranking dos países com mais empresas cadastradas e as
licitações com participação de empresas estrangeiras. O cidadão
também pode consultar concorrências vencidas por elas.

18 março 2021 - Agência Brasil 

22 março 2021 - Agência Brasil

PAINEL DIVULGA PARTICIPAÇÃO DE
ESTRANGEIROS EM LICITAÇÕES PÚBLICAS

22 março 2021 - Agência Brasil
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https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-03/maquinas-computadores-e-celulares-tem-tarifas-reduzidas-em-10
https://www.gov.br/compras/pt-br/transparencia/empresas-estrangeiras
https://www.gov.br/compras/pt-br/transparencia/empresas-estrangeiras
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-03/governo-quer-reduzir-em-10-tarifa-externa-comum-do-mercosul
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-03/painel-divulga-participacao-de-estrangeiros-em-licitacoes-publicas
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-03/governo-qualifica-tres-projetos-de-leilao-de-transmissao-de-energia


REVUE DE PRESSE
 

As micro e pequenas empresas (MPE) lideraram a geração de
empregos em janeiro, criando aproximadamente 195,6 mil vagas, o
que corresponde a cerca de 75% do total de 260.353 empregos
formais registrado no mês

A divisão brasileira da P&G Health tem o plano de tornar o Brasil
o primeiro mercado da América Latina até 2025. Segundo o
presidente da área, Washington Costa, atualmente, o México
lidera em vendas na região por ter um portfólio mais amplo que
o brasileiro. Para atingir a nova meta, a companhia deve lançar
até dez produtos nesses quatro anos no Brasil.

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS GERARAM 75%
DOS EMPREGOS FORMAIS EM JANEIRO

P&G PLANEJA BRASIL LÍDER NA AL EM 2025

Entre 2020 e 2026, a produção global de biocombustíveis
deverá crescer 27,9%, de acordo com a projeção da Agência
Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) que aparece no
relatório Oil 2021. Com o salto, o volume passará dos 2,6
milhões de barris por dia do ano passado para 3,3 milhões daqui
a cinco anos, prevê a entidade.

22 março 2021 - Valor Econômico

IEA: PRODUÇÃO GLOBAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS
DEVE SUBIR 27,9% ATÉ 2026

19 março 2021 - Agência Brasil

22 março 2021 - Valor Econômico
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https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/03/22/p-g-planeja-brasil-lider-na-al-em-2025.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-03/micro-e-pequenas-empresas-geraram-75-dos-empregos-formais-em-janeiro
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2021/03/19/iea-producao-global-de-biocombustiveis-deve-subir-279percent-ate-2026.ghtml


Um projeto pioneiro no Nordeste paraense tem potencial de
revolucionar a produção de óleo de palma e quebrar a fama de
um dos cultivos com pior imagem internacional quando se trata
de desmatamento de florestas tropicais. Desenvolvido há 12
anos pela Natura e pela Embrapa, o “SAF Dendê” vem
demonstrando que é possível obter mais produtividade,
regeneração do solo e rentabilidade aos produtores, com menos
emissão de gases-estufa e evitando desmatamento.

Pelo segundo pregão consecutivo, a ação ON do Grupo Pão de
Açúcar (GPA) volta a ser a maior alta do Ibovespa, com avanço
de 3,2% a R$ 29,21 às 13h, depois de subir mais de 7% pela
manhã. O papel apresenta alta acumulada de quase 18% desde a
sexta-feira, quando informações a respeito do futuro da empresa
ganharam força no mercado.   
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L’Oréal quer acelerar o processo de tornar suas fórmulas mais
verdes e está apostando nas “Ciências Verdes”. Em 2030, 95%
dos ingredientes nos produtos do grupo terão origem renovável.
Para melhor atender às demandas dos consumidores, o gigante
dos cosméticos também reforça sua política de transparência em
matéria de ingredientes.

 AVANÇA PROJETO DE PRODUÇÃO
SUSTENTÁVEL DE PALMA NO PARÁ

95% DOS INGREDIENTES DA L’ORÉAL SERÁ DE
ORIGEM SUSTENTÁVEL ATÉ 2030

22 março 2021 - Valor Econômico

GPA ACUMULA ALTA DE 18% EM 2 PREGÕES E
MERCADO ESPECULA SOBRE CAMINHOS

PARA EMPRESA.

9 março  2021 - Brazil Beauty News

22 março 2021 - Valor Econômico
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https://www.brazilbeautynews.com/95-dos-ingredientes-da-l-oreal-sera-de-origem,3939?utm_medium=email&utm_campaign=A+L%E2%80%99Or%C3%A9al+aposta+nas+%E2%80%9CCi%C3%AAncias+...&utm_source=YMLP
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2021/03/22/avanca-projeto-de-producao-sustentavel-de-palma-no-para.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/03/22/gpa-acumula-alta-de-18percent-em-2-pregoes-e-mercado-especula-sobre-caminhos-para-empresa.ghtml

