
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

Ao todo, em abril, foram seis dias de disputas na B3, 14 novos
contratos de concessão gerados e ao menos seis liminares (ou
tentativas de impedir as licitações) derrubadas. do saldo das
concorrências, considerado bastante positivo, os novos projetos
consagraram grandes operadores que já atuam no Brasil - uma
tendência que deverá se manter para os próximos leilões.

O cenário de exportação está mais positivo para as fabricantes
de bens de consumo como calçados, vestuário, artigos de higiene
e beleza e alimentos industrializados - setores que responderam
por 19% do total exportado pelo país no ano passado. O principal
estímulo é o avanço da vacinação e consequente recuperação da
economia em países como Estados.
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SETOR DE CONSUMO AUMENTA EXPORTAÇÃO

3 maio 2021 - Valor Econômico

LEILÕES GERAM R$ 48 BI DE INVESTIMENTO

“Com a alta do minério, em ano em que a soja também pode
fechar com volumes exportados recordes e preços em disparada,
o Brasil deve encerrar 2021 com um superávit comercial em
máxima histórica de todos os produtos, de quase 80 bilhões de
dólares, superando uma marca de 2017 (67 bilhões de dólares),
disse o presidente-executivo da AEB, José Augusto de Castro, à
Reuters.”

 EXPORTAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO DO
BRASIL VAI SUPERAR RECEITA DA SOJA EM 2021,

DIZ AEB

4 maio 2021 - UOL 
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du 23 avril au 10 mai 2021

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/05/03/leiloes-geram-r-48-bi-de-investimento.ghtml
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2021/05/04/exportacao-de-minerio-de-ferro-do-brasil-vai-superar-receita-da-soja-em-2021-diz-aeb.htm
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/04/30/setor-de-consumo-aumenta-exportacao.ghtml
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[...] o WhatsApp começou na noite de ontem a processar
transferências financeiras - por enquanto, apenas entre pessoas
físicas. Nesse período, o aplicativo de mensageria submeteu-se à
regulação do Banco Central e aproveitou para firmar mais parcerias.
Originalmente, a estreia seria com três emissores de cartões. Agora,
clientes de nove instituições financeiras já poderão fazer operações
por meio do app.

O Banco do Brasil informou nesta quinta-feira (6) que registrou
luro líquido contábil de R$ 4,226 bilhões no primeiro trimestre
deste ano, o que representa uma alta de 31,9% em relação ao
mesmo período do ano passado (R$ 3,2 bilhões). O retorno
sobre o patrimônio líquido do Banco do Brasil, um indicador da
lucratividade dos bancos, subiu para 15,1%, ante 12,5% no 1º
trimestre de 2020 e 12,1% no final do ano passado.

COM NOVOS PARCEIROS, WHATSAPP FAZ
ESTREIA EM TRANSFERÊNCIAS

BANCO DO BRASIL TEM LUCRO DE R$ 4,2
BILHÕES NO PRIMEIRO TRIMESTRE, 

ALTA DE 32%

A Petrobras divulgou hoje (10) que assinou contrato para
construção da P-78, sétima unidade a ser instalada no campo de
Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. Com capacidade de
processamento de 180 mil barris de óleo por dia e 7,2 milhões de
metros cúbicos (m³) de gás por dia, a plataforma é do tipo FPSO,
unidade flutuante que produz, armazena e transfere petróleo. A
entrega está prevista para 2024.

5 maio 2021 - G1 Globo 

10 maio 2021 - Agência Brasil

PRÉ-SAL: PETROBRAS FIRMA CONTRATO PARA
CONSTRUÇÃO DE SÉTIMA PLATAFORMA

14 abril 2021 - Agência Brasil
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https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/06/banco-do-brasil-tem-lucro-de-r-42-bilhoes-no-primeiro-trimestre.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-05/pre-sal-petrobras-firma-contrato-para-construcao-de-setima-plataforma
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/05/05/com-novos-parceiros-whatsapp-faz-estreia-em-transferencias.ghtml
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A Stellantis reportou nesta quarta-feira uma receita líquida de
34,3 bilhões de euros (US$ 41,21 bilhões) no primeiro trimestre
de 2021. A montadora, criada no início deste ano após a fusão
entre Fiat Chrysler e Peugeot, reportou também a receita em
base pró-foma, que permite números comparáveis. Neste ponto,
a receita líquida pró-forma aumentou 14% no primeiro trimestre,
para 37 bilhões de euros.

Segundo o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos
Internacionais, do Ministério da Economia, Roberto Fendt Júnior,
após avaliação de custo e benefício para reduzir a burocratização
do setor, foi tomada a decisão de desligamento definitivo do
Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços Intangíveis e
de outras operações. A medida se insere no amplo processo de
desburocratização, facilitação e melhoria do ambiente de negócios
promovido pelo governo federal.

STELLANTIS TEM RECEITA LÍQUIDA DE 
34,3 BILHÕES DE EUROS NO 1º TRIMESTRE

BRASIL QUER MODERNIZAR MERCOSUL, DIZ
SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR

Beneficiada pela alta das commodities e pela recente mudança
de metodologia, a balança comercial registrou o melhor saldo da
história para meses de abril. No mês passado, o país exportou
US$ 10,349 bilhões a mais do que importou. As exportações
bateram recorde histórico para todos os meses desde o início da
série histórica, em 1989. As importações totalizaram US$ 16,132
bilhões, alta de 41,1% na mesma comparação.

3 maio 2021 - Agência Brasil 

BALANÇA COMERCIAL TEM MELHOR SALDO DA
HISTÓRIA PARA MESES DE ABRIL 

21 abril 2021 - Valor Econômico

28 abril 2021 - Agência Brasil
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https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-04/brasil-quer-modernizar-mercosul-diz-secretario-de-comercio-exterior
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/05/05/stellantis-tem-receita-liquida-de-343-bilhoes-de-euros-no-1o-trimestre.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-05/balanca-comercial-tem-melhor-saldo-da-historia-para-meses-de-abril
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O principal salto nas vendas da marca de sandálias e chinelos
aconteceu no exterior, onde os volumes chegaram a 8 milhões
de pares, número 38% superior ao do primeiro trimestre de
2020. No Brasil, o aumento de volumes também foi expressivo,
de 16%, para 49 milhões de pares. “Esse crescimento foi
consistente em todas as regiões, incluindo Brasil, os Big Bets
(Estados Unidos, Europa e China) e os países distribuidores”, diz
o executivo.”

O mercado de tratamento de lixo, ainda bastante precário no
Brasil, se prepara para uma nova onda de investimentos. A
expectativa é, enfim, acabar com os milhares de lixões ilegais no
país ou, ao menos, reduzir o número de forma significativa nos
próximos anos. O grupo francês Veolia, que possui seis aterros
sanitários no Brasil, também planeja um crescimento, tanto com a
aquisição e licenciamento de novos centros, quanto na aplicação
de novas técnicas de reaproveitamento.

ALPARGATAS TEM FORTE EXPANSÃO DE
VENDAS NO BRASIL E NO EXTERIOR

MERCADO DE LIXO PREVÊ ONDA DE
APORTES

A França é o berço da perfumaria e, por isso, serviu de inspiração
para a O.U.i. Apesar de desenvolvidos em território francês – a
O.U.i tem um ateliê instalado em Paris –, os produtos da marca
são fabricados nas plantas do Grupo Boticário em São José dos
Pinhais (PR) e em Camaçari (BA). “Isso nos permite trazer o
melhor da perfumaria francesa sem os obstáculos de logística e
impostos que teríamos com produção internacional e
importação”, afirma o diretor de marketing. 

27 abril 2021 - Brazil Beauty News

NOVA MARCA DO GRUPO BOTICÁRIO, O.U.I 
VISA SEGMENTO DE LUXO

21 abril 2021 - Valor Econômico
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5 maio 2021 - Valor Econômico

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/05/05/mercado-de-lixo-preve-onda-de-aportes.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/05/05/alpargatas-tem-forte-expansao-de-vendas-no-brasil-e-no-exterior.ghtml
https://www.brazilbeautynews.com/nova-marca-do-grupo-boticario-o-u-i-visa-segmento,3985
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O Segunda maior produtora de açúcar do país, a Tereos Açúcar e
Energia Brasil, braço da cooperativa francesa Tereos, acertou
novas operações de crédito relacionadas a projetos e critérios de
sustentabilidade ambiental no mês passado e encerrou a última
safra sucroalcooleira (2020/21), com mais de R$ 1 bilhão em
financiamentos “verdes”, um montante equivalente a quase um
terço de toda a sua dívida.”

CRÉDITO ‘VERDE’ DA TEREOS NO BRASIL 
JÁ CHEGA A R$ 1 BILHÃO

A Natura concluiu a captação de US$ 1 bilhão em “sustainability-
linked bonds” no mercado internacional. Essa foi a maior
emissão desse tipo de papel, atrelado a metas de
sustentabilidade, realizada por uma empresa na América Latina,
destaca Roberto Marques, presidente executivo do conselho de
administração e principal executivo da fabricante. “O sucesso da
operação é um sinal do interesse do investidor estrangeiro pelo
Brasil e pela Natura.

5 maio 2021 - Valor Econômico

NATURA FAZ MAIOR EMISSÃO DE TÍTULO
SUSTENTÁVEL DA AL

27 abril 2021 - Valor Econômico 

Lire article

Lire article

du 23 avril au 10 mai 2021 | Nos Associées

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.

 VISITEZ NOTRE VITRINE VIRTUELLE

Découvrir

https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2021/04/27/credito-verde-da-tereos-no-brasil-ja-chega-a-r-1-bilhao.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/05/05/natura-faz-maior-emissao-de-titulo-sustentavel-da-al.ghtml
https://www.aceassociados.com.br/plataforma/vitrine/ccbf/inicio

