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Inspirado pelo movimento dos traders americanos organizados
em fóruns online, o empreendedor Breno Fortuna decidiu criar
no Brasil uma plataforma de investimentos com ares de rede
social. A a Gank foi fundada este ano e captou um aporte de R$
8 milhões, para tirar sua operação do papel.

Hoje a população de animais domésticos no Brasil soma 144,3
milhões, entre cães, gatos, peixes e aves ornamentais, répteis e
pequenos mamíferos. Este ano, segundo o Instituto Pet Brasil, o
setor vai faturar R$ 46,5 bilhões, uma alta nominal de 14%, sem
descontar a inflação.

STARTUP GANK CAPTA R$ 8 MILHÕES PARA
CRIAR “REDE SOCIAL” DE INVESTIMENTOS

COM VENDAS DE R$ 41 BI, MERCADO PET JÁ
FATURA MAIS QUE LINHA BRANCA

A Embraer prevê que cerca de 1,5 mil novas aeronaves de até
150 assentos serão necessárias na China até 2040, sendo 77%
para atender à expansão do mercado e 23% como substituição.
Os dados constam de estudo de mercado que a companhia
apresentou na 13ª Exposição Internacional de Aviação
Aeroespacial da China
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EMBRAER PREVÊ DEMANDA DE MAIS 1,5 MIL
AVIÕES DE ATÉ 150 LUGARES NA CHINA ATÉ 2040
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A startup de gestão de pagamentos FitBank deve fechar seu
primeiro contrato nas próximas semanas, para prestar serviços a
uma grande indústria do México, e depois pretende avançar para
outros países da América Latina. A ideia é que a expansão
culmine, mais para frente, com a entrada nos Estados Unidos.

O Carrefour divulgou projeções de vendas exclusivamente para
a unidade de negócios de atacarejo, da marca Atacadão. De
acordo com fato relevante da companhia, a projeção de vendas
brutas da rede no exercício social que se encerrará em 31 de
dezembro de 2021 é de R$ 60 bilhões.

COM APOIO DE J.P. MORGAN, FITBANK SE
INTERNACIONALIZA

CARREFOUR DIVULGA PROJEÇÃO PARA
ATACADÃO E ESTIMA R$ 100 BILHÕES EM

VENDAS EM 2024

Depois de quinze meses, a Anatel (Agência Nacional de
Telecomunicações) aprovou as regras do edital do leilão do 5G,
que ocorrerá dia 4 de novembro e deverá movimentar cerca de
R$ 50 bilhões em licenças, atraindo investimentos em rede de
R$ 163 bilhões em duas décadas. 
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ANATEL APROVA EDITAL DO 5G E LEILÃO
OCORRERÁ EM NOVEMBRO
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Levar a conscientização e melhor compreensão em relação à
organização financeira, crédito e investimentos para classes
sociais com menor poder aquisitivo é a missão da empresa, que
já vem transformando a vida de milhares pessoas. 

Baseado em dados da Associação Brasileira do Alumínio (Abal),
Alfredo Veiga, vice-presidente de suprimentos da Novelis
América do Sul, afirma que, em 2020, 97,4% de todas as latas
de bebida consumidas foram recicladas no país, o que
representa 391,5 mil toneladas ou cerca de 31 bilhões de
unidades. 

STARTUP BARKUS REVOLUCIONA A
EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL

INDÚSTRIA AMPLIA CAPACIDADE DE
RECICLAGEM

Segundo Vanessa Castanho, responsável pela Citroën no Brasil,
o projeto tem o envolvimento da equipe de engenharia brasileira
para adaptá-lo às condições brasileiras. A fábrica brasileira
exportará o veículo para toda a América do Sul. 
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CITROËN SE PREPARA PARA PRODUZIR
NOVO C3 EM PORTO REAL
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A Ceva Animal Health, maior empresa de saúde animal da
França e quinta maior do mundo, nomeou Geraldine Kutas para
o Comitê Executivo da empresa. Presente no Brasil, Ceva
desenvolve medicamentos, vacinas, equipamentos e serviços
para pecuária e animais de companhia, e faturou € 1,3 bilhão no
ano passado.

O acordo com a Avolon e o Grupo Comporte faz parte, também,
da estratégia comercial da Gol de expandir seletivamente no
mercado de transporte aéreo regional, abrindo novas rotas para
mercados domésticos pouco atendidos. 

GERALDINE KUTAS ASSUME DIRETORIA
NA FRANCESA CEVA

GOL FAZ ACORDO POR 250 CARROS
VOADORES

A Mirakl, plataforma francesa de infraestrutura de marketplace
(shoppings virtuais) planeja estar pronta para IPO em 2022 e
considera o País um local estratégico para a expansão da
startup. "A América Latina é uma região muito importante para o
crescimento da Mirakl, e o Brasil é a prioridade máxima nesse
contexto", diz o co-CEO da Mirakl.
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FRANCESA MIRAKL RECEBE APORTE DE US$
555 MILHÕES E MIRA BRASIL
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