
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

“Em termos de liquidez, o Banco Central liberou 15% do PIB. Em
termos de capital para o sistema bancário, 20% do PIB. Foi a
maior liberação de todo o mundo emergente também. E a gente
olha para o mês de abril e vê que o crédito continua crescendo. E,
o mais importante, a taxa de inadimplência, que todos esperavam
que pudesse ser bastante alta, veio relativamente baixa até agora,
bem perto das mínimas”, explicou o Presidente do Banco Central.

A aprovação da reforma da Previdência e os esforços do governo
para acelerar a reforma tributária e as privatizações se
configuram como pontos positivos para atrair cada vez mais IED.
E o histórico do Brasil reflete sua capacidade de atrair o interesse
estrangeiro, o país recebeu US$ 75 bilhões em investimentos
externos em 2019, contra US$ 60 bilhões em 2018. Com o
incremento, o Brasil passou a ocupar a quarta posição entre os
principais destinos de IED no mundo.
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BRASIL PERMANECE ATRATIVO PARA
INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS

31 de maio de 2021 -Forum de Investimentos Brasil

ECONOMIA GLOBAL RESULTANTE DO “NOVO
NORMAL” É MAIS FLEXÍVEL E SUSTENTÁVEL

O Brasil vive a expectativa de “forte expansão” do setor de
biocombustíveis nos próximos anos, com investimentos que
podem chegar a R$ 400 bilhões. O anúncio foi feito nesta
segunda-feira pelo Ministro de Minas e Energia, Bento
Albuquerque, durante participação no Brasil Investment Forum 
 2021

 BRASIL INVESTEMENT FORUM 2021 DISCUTE
EXPANSÃO DOS INVESTIMENTOS EM ENERGIAS

RENOVÁVEIS

1 de junho de 2021 -Forum de Investimentos Brasil  

Lire article

Lire article

Lire article

1 de junho de 2021 - Forum de Investimentos Brasil

du 25 mai au 7 juin 2021

https://www.brasilinvestmentforum.com/painel-1-economia-global-resultante-do-novo-normal-e-mais-flexivel-e-sustentavel/
https://www.brasilinvestmentforum.com/painel-4-bif-2021-discute-expansao-dos-investimentos-em-energias-renovaveis/
https://www.brasilinvestmentforum.com/brasil-permanece-atrativo-para-investimentos-estrangeiros/


No Dia Mundial da Energia (29 de maio), a ENGIE, maior
empresa privada de energia do país, projeta o futuro, baseado
em energia renovável e cuidado com o ambiente e as
comunidades das regiões onde atua. Responsável por cerca de
7% da capacidade instalada na geração no país, a empresa
prossegue ainda com a implantação de três grandes projetos: o
Conjunto Eólico Campo Largo II, no Nordeste, e os Sistemas de
Transmissão Novo Estado, no Norte, e Gralha Azul, no Sul. 

Lire article

Lire article

Lire article
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A medida tem o objetivo de fomentar a criação de empresas
inovadoras no seu modelo de negócio, produto ou serviço. Pela
definição da nova lei, que entra formalmente em vigor, são
consideradas startups as organizações empresariais ou societárias
com atuação na inovação aplicada a modelo de negócios ou a
produtos e serviços ofertados. Essas empresas devem ter receita
bruta anual de até R$ 16 milhões.

MARCO LEGAL DAS STARTUPS É SANCIONADO
E ENTRA EM VIGOR

 ENGIE APRESENTA FUTURO BASEADO EM
ENERGIA RENOVÁVEL

Pressionadas pelas dificuldades de logística que surgiram no
início da pandemia, muitas empresas passaram a considerar
fornecedores que não estejam tão distantes. E esse é um
movimento que deve ser encarado como uma oportunidade de
ouro pelo Brasil e para outras economias da América Latina. São
essas as linhas gerais da leitura que o presidente do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), Mauricio Claver-
Carone, faz de um dos reflexos da crise da covid-19.”

28 de maio de 2021 - Valor Ecônomico 

4 de junho de 2021 - Valor Ecônomico

MÚLTIS DEVEM TROCAR CHINA POR BRASIL
E AL, PREVÊ BID.

1 de junho de 2021 - Agência Brasil

du 25 mai au 7 juin 2021

https://valor.globo.com/patrocinado/engie/noticia/2021/05/28/engie-apresenta-futuro-baseado-em-energia-renovavel.ghtml?utm_source=chamada_usp&utm_medium=chamada&utm_campaign=usp_engie
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/06/04/multis-devem-trocar-china-por-brasil-e-al-preve-bid.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-06/marco-legal-das-startups-e-sancionado-e-entra-em-vigor
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O faturamento da indústria brasileira de máquinas e
equipamentos cresceu 72,2% em abril na comparação com o
mesmo mês do ano passado, totalizando R$ 16,6 bilhões em
2021. Nos últimos 12 meses, as vendas do setor acumulam o
montante de R$ 179 bilhões, alta de 18,1%. Nos primeiros quatro
meses do ano, a receita do setor teve crescimento de 37,4% na
comparação com igual período de 2020.

A Eve Urban Air Mobility, startup da Embraer focada no
desenvolvimento de soluções de mobilidade aérea urbana,
celebrou mais uma parceria que envolve encomenda de veículos
elétricos de decolagem e pouso vertical, desta vez no Brasil, com
início de entregas previsto para 2026. Segundo a companhia
brasileira, a Eve e a Helisul Aviation, um dos maiores operadores de
helicópteros da América Latina, celebraram um acordo.

FATURAMENTO DO SETOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS CRESCE 72% EM ABRIL

STARTUP DE ‘CARRO-VOADOR’ DA EMBRAER
RECEBE PEDIDO DE ATÉ 50 AERONAVES

As exportações de soja em grão do Brasil devem atingir o maior
volume da história para o mês de maio. Até a terceira semana
deste mês, a quantidade exportada chegou a 12,6 milhões de
toneladas, segundo dados preliminares do ministério da
Economia. Até o fim do mês, o volume vai superar as 14,1
milhões embarcadas durante maio de 2020, e consolidar um
novo recorde para maio, segundo o analista de mercado Vlamir
Brandalizze.

25 de maio de 2021 - Agência Brasil

NOVO PORTAL UNIFICA DADOS ESTRATÉGICOS
DA AGROPECUÁRIA BRASILEIRA

26 de maio de 2021 - Agência Brasil 

7 de junho de 2021 - Valor Econômico
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du 25 mai au 7 juin 2021

https://www.gov.br/economia/pt-br
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/06/07/startup-de-carro-voador-da-embraer-recebe-pedido-de-ate-50-aeronaves.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-05/faturamento-do-setor-de-maquinas-e-equipamentos-cresce-72-em-abril
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-05/novo-portal-unifica-dados-estrategicos-da-agropecuaria-brasileira

