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Segundo o ministro da economia, há muito “barulho” político no
país, mas é preciso prestar atenção aos sinais, que são de
recuperação. A economia brasileira volta a crescer em “V”,
repetiu, após cair menos do que as economias avançadas
durante a pandemia. “O Brasil continua crescendo e criando
novos empregos, isso é um fato”, afirmou. 

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil) esta organizando a participação de
empresas brasileiras dos setores de alimentos, bebidas e
agronegócios nas principais feiras mundiais, com o objetivo de
impulsionar os negócios no cenário internacional. 

BRASIL CAMINHA PARA CRESCIMENTO
DE 4,3% OU 4,4% NESTE ANO

APEX-BRASIL PROMOVERÁ ALIMENTOS
E BEBIDAS EM 16 FEIRAS

INTERNACIONAIS EM 2022

O Brasil é considerado o maior mercado on-line latino,
registrando, nos primeiros seis meses de 2021, 78,5 milhões de
operações via e-commerce, ou seja, um crescimento de 57,4%
ante o mesmo período de 2020. Em relação ao faturamento, a
alta foi de 72,2% para R$ 35,3 bilhões. Caso esse cenário
permaneça, o Brasil chegará ao fim de 2021 com mais de R$ 140
bilhões oriundos do e-commerce. 
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BRASIL ESTÁ  PARA SE TORNAR UM DOS MAIORES
MERCADOS DE E-COMMERCE DO MUNDO 
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https://www.cnnbrasil.com.br/branded-content/nacional/apex-brasil-promovera-alimentos-e-bebidas-em-16-feiras-internacionais-em-2022/
https://www.bemparana.com.br/noticia/brasil-caminha-para-se-tornar-um-dos-maiores-mercados-de-e-commerce-do-mundo-259937#.YWVTFNpBzIU
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/10/08/brasil-caminha-para-crescimento-de-43percent-ou-44percent-neste-ano-diz-guedes.ghtml
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O número de investidores ativos cresceu 3,34 milhões, 29,6% a
mais que setembro de 2020. Em relação a agosto, houve
crescimento de 1,4%. O número de empresas listadas passou de
401 para 455 em 12 meses. O valor de mercado das empresas
cresceu 24,5% na mesma base de comparação, mas recuou
5,8% em um mês, para R$ 5,183 trilhões. 

Segundo o secretário de Comércio Exterior do Ministério da
Economia, Lucas Ferraz, as negociações sobre a reforma da TEC
“seguirão avançando no Mercosul” e que o anúncio de hoje foi
“a primeira sinalização concreta de redução coordenada” da
tarifa em seus 25 anos de existência. 

VOLUME NO SEGMENTO DE AÇÕES DA B3
TEM ALTA DE 24% EM SETEMBRO

REDUÇÃO DE TAXAS NO MERCOSUL
ABRANGERÁ 87% DO UNIVERSO TARIFÁRIO

Com tantos meios de pagamentos, cada vez menos precisamos
de dinheiro vivo na carteira. Essa tendência deve se aprofundar
com a criação de versões digitais das moedas nacionais. O BC
planeja iniciar em 2022 alguns testes pilotos. O real digital
servirá para pagamentos instantâneos, como já faz o Pix, mas o
BC espera que estimule novas soluções, como transações off-
line.
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BC AVANÇA NOS ESTUDOS PARA CRIAR
VERSÃO VIRTUAL DO REAL
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https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/10/08/reducao-da-tec-no-mercosul-abrangera-87percent-do-universo-tarifario-diz-secretario.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/bc-avanca-nos-estudos-para-criar-versao-virtual-do-real-que-deve-reduzir-ainda-mais-dinheiro-em-circulacao-25218682?utm_source=globo.com&utm_medium=oglobo
https://mercadonews.com.br/2021/10/08/volume-diario-do-mercado-de-acoes-na-b3-cresce-24-em-setembro/
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“Os visitantes que passarem pelo Pavilhão Brasil terão a
oportunidade de conhecer tecnologias e produtos desenvolvidos
por empresas brasileiras que estão entre os líderes mundiais de
seus segmentos”, disse o Diretor de Projetos da ABIMDE
(Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e
Segurança), Comandante Paulo Albuquerque. 

A Embraer fechou um novo contrato com a NetJets para a venda
de até 100 aeronaves adicionais, totalizando mais de US$ 1,2
bilhão. O acordo prevê que a NetJets começará a receber o
modelo Phenom 300E da nova encomenda no segundo
trimestre de 2023, para operação nos Estados Unidos e Europa. 

ABIMDE E ASSOCIADAS MOSTRAM
TECNOLOGIA BRASILEIRA DE DEFESA E

SEGURANÇA NA MILIPOL PARIS 2021

EMBRAER ANUNCIA ACORDO COM
NETJETS NO VALOR DE US$ 1,2 BILHÃO

O Brasil já tem 10 gigawatts de capacidade instalada, segundo o
secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do
Ministério de Minas e Energia, Paulo César Domingues. “Isso
equivale a 70% da capacidade instalada de Itaipu”, disse. De
acordo com Domingues, em três anos houve um aumento de
2.000% na energia solar distribuída (painéis em telhados).
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INSTALAÇÕES DE PAINÉIS SOLARES EM
RESIDÊNCIAS CRESCEM 2000% NO BRASIL
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https://www.cnnbrasil.com.br/business/embraer-anuncia-venda-de-ate-100-avioes-adicionais-para-a-netjets/
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