
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

A interrupção dos gastos com o enfrentamento à covid-19 e o
atraso na aprovação do Orçamento de 2021 fizeram o Governo
Central – Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social –
registrar o segundo melhor superávit primário para meses de
janeiro. No mês passado, o governo arrecadou R$ 43,219 bilhões a
mais do que gastou, divulgou hoje (25) o Tesouro Nacional.

A atividade industrial brasileira fechou janeiro de 2021 em um
nível mais alto do que o registrado em janeiro de 2020, segundo
os Indicadores Industriais divulgados hoje (4) pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI). O levantamento destaca a alta de
8,7% no faturamento do setor, e a alta de 6,7% nas horas
trabalhadas na produção. A capacidade instalada registrada em
janeiro de 2021 ficou em 79% – número que é 2,2 pontos
percentuais acima do que foi registrado no mesmo mês de 2020.
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GOVERNO CENTRAL REGISTRA SUPERÁVIT DE
R$ 43,2 BILHÕES EM JANEIRO.

25 fevereiro 2021 - Agência Brasil.

4 feveiro 2021 - Agência Brasil

FATURAMENTO DA INDÚSTRIA CRESCE 8,7%
EM JANEIRO, DIZ CNI
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A estatal obteve lucro líquido de R$ 59,9 bilhões. As cifras
apontam uma superação das dificuldades registradas nos
primeiros nove meses de 2020, quando a estatal foi deficitária
devido aos impactos da pandemia de covid-19. No consolidado
do ano, o lucro foi de R$ 7,1 bilhões.

PETROBRAS FECHOU 2020 COM LUCRO
LÍQUIDO DE R$ 7,1 BILHÕES

25 fevereiro 2021 - Agência Brasil
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A forte alta do dólar no ano passado fez o Banco Central fechar
2020 com lucro recorde de R$ 469,61 bilhões. Do lucro total, R$
61,97 bilhões correspondem ao lucro operacional (ganhos com o
exercício da atividade) e R$ 407,64 bilhões ao lucro com reservas
internacionais e derivativos cambiais (como os swaps, que
equivalem à venda de dólares no mercado futuro)

O setor portuário brasileiro movimentou 1,152 bilhão de
toneladas em 2020. O número representa um crescimento de
4,2% na comparação com 2019, segundo os resultados do
Estatístico Aquaviário divulgado hoje (1º) pela Agência Nacional
de Transportes Aquaviários (Antaq)..

BANCO CENTRAL TEM LUCRO RECORDE DE R$
469,6 BILHÕES EM 2020.

SETOR PORTUÁRIO MOVIMENTOU 1,152
BILHÃO DE TONELADAS EM 2020

A Tropical Forest Alliance (TFA), iniciativa do Fórum Econômico
Mundial para preservação ambiental em cadeias produtivas, está
costurando um acordo entre Brasil, Colômbia e Peru para o
desenvolvimento da marca Cacau Sustentável da Amazônia para
ser anunciada na COP26, que ocorrerá na Escócia.”

2 fevereiro 2021 - Agência Brasil 

9 fevereiro 2021 - Valor Econômico

BRASIL, COLÔMBIA E PERU PODEM
APRESENTAR MARCA CACAU SUSTENTÁVEL

DA AMAZÔNIA NA COP26

2 fevereiro 2021 - Agência Brasil
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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.

A Natura & Co alcançou uma receita líquida de R$ 36,9 bilhões
em 2020, 12% a mais do que o ano anterior, com grande parte
desse desempenho refletindo os últimos dois trimestres. No
período, a companhia conseguiu apresentar acertos de execução
na operação da Avon, cuja compra foi concluída em janeiro
daquele ano, e acelerar as vendas digitais. O salto anual no on-
line foi de 79% no quarto trimestre, com todas as marcas
registrando os maiores níveis de vendas digitais de suas histórias.
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No primeiro dia de negociação dos papéis da rede de atacarejo
Assaí na B3 ontem, após cisão do GPA, os valores de mercado
das empresas, somados, atingiram R$ 25,4 bilhões, uma
valorização de 14,1% sobre o valor de GPA na sexta-feira, que
incluía a operação de atacado e varejo juntas.

 VISITEZ NOTRE VITRINE VIRTUELLE

VALOR DE MERCADO SOMADO DE GPA E ASSAÍ
SOBE 14%

5 março 2021 - Valor Econômico

RECEITA DA NATURA CRESCE 12% NO ANO,
PARA R$ 37 BILHÕES

du 2 fév au 10 mars 2021  I  NOS ASSOCIÉS

Lire article

Lire article

Lien

2 março  2021 - Valor Econômico

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://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/03/02/valor-de-mercado-somado-de-gpa-e-assai-sobe-14.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/03/05/receita-da-natura-cresce-12-no-ano-para-r-37-bilhoes.ghtml
https://www.aceassociados.com.br/plataforma/vitrine/ccbf/inicio

