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MINISTÉRIO DA ECONOMIA ENTREGA AO
CONGRESSO A SEGUNDA FASE DA REFORMA
TRIBUTÁRIA.
25 de junho de 2021 - Governo Federal
Entre as principais mudanças propostas estão a correção da tabela do
Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), que implicará a redução de
impostos para 30 milhões de brasileiros e isenção para mais 5,6
milhões, totalizando 16,3 milhões de isentos (50% dos atuais
declarantes não pagarão imposto de renda); a queda geral do Imposto
de Renda para empresas do lucro real, pela primeira vez na História,
com o decorrente estímulo ao investimento e à geração de emprego;
com proteção aos pequenos empresários; menos custos operacionais,
burocracia e fim de privilégios.”

Lire article

SETOR DE COSMÉTICOS NO BRASIL CRESCE DE
5,7% NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2021
28 de junho de 2021 - Brazil Beauty News
De acordo com o Painel de Dados de Mercado da ABIHPEC [1], o
setor de HPPC teve uma alta de 5,7% em vendas ex-factory, em
relação ao mesmo período do ano anterior. O segmento de
Perfumaria foi o que apresentou a melhor performance, atingindo
alta de 22% em vendas ex-factory no primeiro quadrimestre,
quando comparado com o mesmo período de 2020. O destaque fica
por conta da perfumaria feminina, que teve um crescimento de 26%
no primeiro quadrimestre de 2021, contra 15% da perfumaria
masculina.

Lire article
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MAKE-UP É PORTA DE ENTRADA PARA YVES
SAINT LAURENT”, DIZ GERENTE DA MARCA.
29 de junho de 2021 - Brazil Beauty News
Após cinco anos fora de circulação, as maquiagens da Yves Saint
Laurent Beauté foram reintroduzidas no mercado brasileiro. Para a
marca francesa de luxo, muita coisa mudou nesse período.
“Tivemos uma imensa evolução em relação ao conhecimento da
marca no Brasil e o mercado seletivo de maquiagem também se
desenvolveu no país”, afirma a gerente de marketing Carolina
Vidal. A gerente de marca conta que o foco da operação se dará
no ambiente virtual. “Vimos uma grande aceleração da categoria
no canal online. Só no último ano, mais de 20 milhões de
brasileiros compraram pela internet pela primeira vez no mercado
de luxo”.

Lire article

CRIPTOMOEDA DO AGRONEGÓCIO
QUER CRIAR ECONOMIA CIRCULAR
DO SETOR NO BRASIL
29 de junho de 2021 - Exame Future of Money.
Somente no ano passado, o agronegócio alcançou participação de 26,6%
no PIB do Brasil, e é visando uma fatia deste mercado de quase 1 trilhão de
reais que a AgroVantagens concentra seus esforços. O objetivo é que a
plataforma reúna produtores, atacadistas, varejistas, entidades e
consumidores finais ligados ao setor, que farão negócios utilizando reais e
AgroBonus — a criptomoeda nativa do sistema. Os usuários recebem
AgroBonus como cashback ao negociar com as empresas parceiras, mas
também podem comprá-la de outros usuários na própria plataforma.

Lire article
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ANEEL LEILOA 515 KM DE LINHAS DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA.
30 de junho de 2021 - Agência Brasil
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) leiloou hoje (30) 515 km de linhas
de transmissão de energia em um pregão composto por cinco lotes, em seis
estados, totalizando 2.600 megavolt-amperes (MVA) em subestações. Segundo
a Aneel, os empreendimentos propiciarão investimentos de R$ 1,3 bilhão, com
prazo de conclusão de 36 a 60 meses nos estados do Acre, Mato Grosso, Rio de
Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Estima-se a criação de mais de três mil
empregos diretos.

Lire article

BALANÇA COMERCIAL TEM MELHOR SALDO DA
HISTÓRIA NO PRIMEIRO SEMESTRE.
01 de julho de 2021 - Agência Brasil
Beneficiada pela alta das commodities, a balança comercial
registrou o melhor saldo da história para o primeiro semestre,
desde o início da série histórica, em 1989. De janeiro a junho, o país
exportou US$ 37,496 bilhões a mais do que importou. O saldo é
68,2% maior que nos seus primeiros meses de 2020, quando as
exportações tinham superado as importações em US$ 22,295
bilhões. Até agora, o melhor primeiro semestre da história havia
sido registrado em 2017, quando a balança comercial tinha
registrado superávit de US$ 31,922 bilhões.”

Lire article

TEREOS CONCLUI EMISSÃO DE
DEBÊNTURES ‘VERDES’
02 de julho de 2021 - Valor Econômico
A Tereos Açúcar & Energia Brasil, subsidiária da cooperativa francesa
Tereos, anunciou ontem a liquidação de uma emissão de R$ 480 milhões
em debêntures de infraestrutura com selo verde. Os recursos serão
destinados a investimentos recorrentes em canaviais, como preparo do
solo e tratos culturais, para garantir a produção de etanol. A operação,
aprovada em assembleia da companhia em 28 de maio, recebeu parecer
ambiental da consultoria Sitawi.

Lire article
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BRASIL É O MAIOR ECOSSISTEMA
DE FINTECHS DA AMÉRICA LATINA
E SÃO PAULO A 4ª CIDADE NO MUNDO
02 de julho de 2021 - Valor Investe
Neste contexto, o Brasil se consolidou ainda mais como um dos grandes
ecossistemas de fintechs mundialmente: o país alcançou a primeira
posição da América Latina, seguido por Uruguai, México, Colômbia, Chile,
Argentina e Peru, e subiu cinco posições no ranking global, alcançando a
14ª colocação. O índice é liderado por Estados Unidos, Reino Unido,
Israel, Singapura e Suíça. A cidade de São Paulo foi uma das grandes
responsáveis pelo resultado brasileiro, subindo uma posição e se
tornando o quarto maior ecossistema de fintechs do mundo (...).

Lire article

CNI LANÇA PAINEL PARA ACOMPANHAR
PROCESSO DE ADESÃO DO BRASIL À OCDE
02 de julho de 2021 - Poder 360
A CNI (Confederação Nacional da Indústria) colocou no ar um
painel onde é possível acompanhar a adesão do Brasil à OCDE
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico),
que reúne os países mais ricos do globo. Na página, é possível
acompanhar informações como a posição do país em relação aos
instrumentos da OCDE e em relação às outras nações candidatas.
Também há informações sobre as normas às quais o Brasil já
aderiu por tema e por ano. Do total de 246 instrumentos, o Brasil
já aderiu a 100, o que corresponde a uma taxa de 41% de
convergência. Há 146 pendências.”

Lire article
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