
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

O varejo é um dos grandes mobilizadores da economia brasileira.
Segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), realizada
pelo IBGE e divulgada em fevereiro deste ano, o volume de
vendas do comércio varejista no País fechou 2020 com uma alta
de 1,2%, e crescimento de 6% na receita nominal. Nesse cenário,
o e-commerce vem ganhando participação crescente, acelerada
pela transformação digital e pelo isolamento social ocasionado
pela pandemia do coronavírus.

O Banco Central (BC) concedeu nesta terça-feira (30)
autorizações de funcionamento que permitem a realização de
transferências bancárias pelo WhatsApp. A empresa Facebook
Pagamentos do Brasil foi aprovada como um “iniciador de
pagamentos.”
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BANCO CENTRAL AUTORIZA TRANSFERÊNCIAS
BANCÁRIAS PELO WHATSAPP

25 março 2021 - CIO

31 março 2021 - G1 Globo

 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E O VAREJO NO
BRASIL: CENÁRIO E TENDÊNCIAS

A demanda por lanchas e iates, que cresceu no ano passado,
continua aquecida nos primeiros meses deste ano. O isolamento
social, as restrições a viagens e até os juros baixos são apontados
pelos fabricantes como razões para o aumento das vendas de
barcos de luxo.”

EM ALTO-MAR, DEMANDA FORTE ATÉ 2022

5 abril 2021 - Valor Econômico 
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https://cio.com.br/tendencias/transformacao-digital-e-o-varejo-no-brasil-cenario-etendencias/?%20utm_source=C%C3%A2mara+de+Com%C3%A9rcio+Fran%C3%A7a+Brasil&utm_campaig%20n=66bbd6e357-%20EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_18_06_16_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_29a820242e-%2066bbd6e357-25314219
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/04/05/em-alto-mar-demanda-forte-ate-2022.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2021/03/30/banco-central-autoriza-pagamentos-e-transferencias-pelo-whatsapp.ghtml
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O grupo CCR e a operadora francesa Vinci foram os vencedores do
leilão de aeroportos desta quarta-feira (7). A CCR foi o destaque: a
companhia levou o Bloco Sul, que era o mais atrativo do dia, e o
Bloco Central, ambos com lances bastante acima dos segundos
colocados. A Vinci surpreendeu e levou o Bloco Norte.

Os próximos cinco anos devem definir se a máxima difundida na
indústria global de que o Brasil seria um oásis para as grifes do
setor continua válida. ”Por diretriz do grupo francês LVMH, do
qual a joalheria Tiffany e Cartier faz parte, o executivo não pode
revelar cifras de vendas na região, mas ele afirma que dezembro
foi um mês de recorde no país. 

CCR E VINCI VENCEM LEILÃO DE AEROPORTOS;
ARRECADAÇÃO SOMA R$ 3,3 BILHÕES

 BRASIL É O PAÍS ONDE O SETOR DE LUXO
MENOS SOFREU NA PANDEMIA

O documento traz mudanças legislativas para a simplificação de
abertura de empresas, a proteção aos investidores minoritários, a
facilitação no comércio exterior de bens e serviços e a liberação
de construções de baixo risco, entre outros. De acordo com o
Ministério da Economia, a MP deve elevar o Brasil de 18 a 20
posições no ranking.”

9 abril 2021 - Valor Econômico 

29 março 2021 - Agência Brasil

BOLSONARO ASSINA MP PARA MELHORIA
DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS NO BRASIL

7 abril 2021 - Valor Econômico

Lire article

Lire article

Lire article

du 23 mars au 12 avril 2021

https://valor.globo.com/eu-e/noticia/2021/04/09/brasil-e-o-pais-onde-o-setorde-%20luxo-menos-sofreu-na-pandemia.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-%2003/bolsonaro-assina-mp-para-melhoria-do-ambiente-de-negocios-no-brasil
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/04/07/governorealiza-%20leilao-de-22-aeroportos-nesta-quarta-feira.ghtml
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A Total deu largada na produção de combustível de aviação 100%
renovável, conhecido como SAF (Sustainable Aviation Fuel), em
sua biorrefinaria La Mède, com capacidade para produzir até 100
mil toneladas por ano. O combustível será entregue aos aeroportos
franceses a partir de abril de 2021.

A Lactalis do Brasil, braço da gigante francesa de lácteos,
anunciou hoje a aquisição da Cooperativa Cativa, de Londrina
(PR). O acordo inclui as unidades da cooperativa em Cerqueira
César (SP) e Londrina (PR), o centro de coleta de Pato Branco
(PR) e também sua estrutura comercial. No negócio, a Cativa
firmou um contrato de exclusividade no fornecimento de leite à
Lactalis por dez anos, renovável por mais dez anos.

TOTAL ANUNCIA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEL
DE AVIAÇÃO 100% RENOVÁVEL

LACTALIS COMPRA OPERAÇÕES DA
COOPERATIVA PARANAENSE

A francesa Michelin projeta para o período de 2023 a 2030 uma
taxa de crescimento anual composta de 5%. A companhia
divulgou projeções para o seu desempenho financeiro, ambiental
e operacional como parte do evento virtual voltado para analista
do mercado de capitais. A expectativa da empresa é de que sua
receita - excluindo as vendas feitas por joint ventures - atinja
patamar próximo de € 24,5 bilhões em 2023.”

9 abril 2021 - Valor Econômico

MICHELIN PROJETA EXPANSÃO ACELERADA A
PARTIR DE 2023

9 abril 2021 - EPBR

31 março 2021 - Valor Econômico
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https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2021/03/31/lactalis-compraoperacoes-%20da-cooperativa-paranaense-cativa.ghtml
https://epbr.com.br/total-anuncia-producao-de-combustivel-de-aviacao-100-renovavel/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/04/09/michelin-projeta-expansaoacelerada-%20a-partir-de-2023.ghtml

