
REVUE DE PRESSE
 

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), medido pela
Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 1 ponto de setembro para
outubro deste ano e interrompeu uma trajetória de dois meses
em queda. Com o resultado, o indicador chegou a 76,3 pontos,
em uma escala de zero a 200 pontos. 

O troféu foi entregue em premiação realizada em São Paulo. O
ranking mostrou que as empresas premiadas construíram um
legado de lições de resiliência e números além da expectativa
mesmo diante da pandemia. Nos últimos cinco anos, a Engie
Brasil Energia investiu na diversificação de seus negócios,
ampliando sua receita em 25%, chegando a 12 bilhões de reais
no ano passado. 

FGV: CONFIANÇA DO CONSUMIDOR
VOLTA A SUBIR 

ENGIE BRASIL ENERGIA É ELEITA MELHOR
E MAIOR EMPRESA DE ENERGIA DO ANO

Aporta no Brasil a startup francesa Swile, que acaba de adquirir
a HRtech Vee Benefícios, depois de receber aporte de US$ 200
milhões, vindos principalmente do SoftBank Latin America Fund,
o que alça à Swile ao posto de unicórnio (startups com valor de
mercado acima de US$ 1 bilhão). A Swile almeja fazer do Brasil
seu principal mercado.
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UNICÓRNIO FRANCESA CHEGA AO BRASIL
APOSTANDO EM BENEFÍCIOS CORPORATIVOS
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https://forbes.com.br/carreira/2021/10/unicornio-francesa-chega-ao-brasil-para-revolucionar-beneficios-corporativos/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-10/fgv-confianca-do-consumidor-volta-subir-apos-dois-meses-em-queda
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O tempo médio para a abertura de uma empresa no país é três
vezes menor do que no início de 2019, ficando em menos de
dois dias. Em 2019, o prazo médio era de cinco dias e nove
horas e, atualmente, está em 47 horas. Os dados constam da
plataforma Governo Digital, ligada ao Ministério da Economia.

O Carrefour não pretende parar em apenas um empreendimento
imobiliário, pois já foram avaliados outros 68 imóveis no Brasil.
O empreendimento será feito pela divisão Carrefour Property,
que é responsável por todos os negócios imobiliários do grupo
varejista. A divisão cuida de 310 imóveis próprios, que somam
mais de 14 milhões de metros quadrados, entre mercados,
galerias e shoppings.

REDUÇÃO DO TEMPO MÉDIO PARA
ABERTURA DE EMPRESAS NO PAÍS

CARREFOUR VAI CONSTRUIR UM COMPLEXO
IMOBILIÁRIO NA CIDADE DE SÃO PAULO

“(A Pismo está) em uma posição única para reinventar a
tecnologia por trás de transações bancárias, de pagamentos,
fintech e comerciais. Os fundadores têm grandes ambições de
tornar a Pismo uma empresa verdadeiramente global”, disse
Alex Szapiro, presidente do SoftBank para o Brasil e sócio
operacional. 
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US$ 108 MILHÕES INVESTIDOS NA
FINTECH BRASILEIRA PISMO
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No mês, os cinco setores da atividade econômica registraram
criação de empregos. Em primeiro lugar está o setor de serviço
que, mostrando forte recuperação nos últimos meses, criou
143.418 postos em setembro. Em seguida, a indústria geral, o
comércio, o setor de construção e a agropecuária. 

A simulação, que avaliará o ecossistema Mobilidade Aérea
Urbana (UAM), ocorrerá durante todo o mês de novembro,
contando com 6 voos diários, a um custo mais acessível que a
operação de um serviço de helicóptero convencional. Esses
valores são baseados no que se espera do custo de operação
dos eVTOL Eve. 

BRASIL CRIA MAIS DE 313 MIL VAGAS DE
TRABALHO FORMAIS EM SETEMBRO

EMBRAER VAI TESTAR ROTA DE "CARROS
VOADORES" NO RIO DE JANEIRO

A Pré-Sal Petróleo (PPSA) realizará, no dia 26 de novembro, um
leilão de cerca de 55 milhões de barris de petróleo. O volume
diz respeito à parcela que a União tem direito sobre a produção
dos campos de Búzios, Sapinhoá e Tupi e da área de
desenvolvimento de Mero, todas na bacia de Santos. 

27 de outubro 2021 - Mundo Conectado
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ESTATAL DO PRÉ-SAL FAZ LEILÃO DE 
55 MILHÕES DE BARRIS EM NOVEMBRO
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https://mundoconectado.com.br/noticias/v/21233/embraer-vai-testar-rota-de-carros-voadores-no-rio-de-janeiro
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/10/27/estatal-do-pre-sal-faz-leilao-de-55-milhoes-de-barris-no-mes-que-vem.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/business/brasil-cria-mais-de-313-mil-vagas-de-trabalho-formais-em-setembro/
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O indicador fará parte da família de índices focados em práticas
ESG (ambientais, sociais e de governança, na sigla em inglês) da
bolsa brasileira, composto pelo Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE), pelo Índice de Carbono Eficiente (ICO2 B3) e
pelo Índice S&P/B3 Brasil ESG. 

De acordo com o índice, as exportações brasileiras aumentaram
37% quando comparadas com o mesmo período de 2020. Os
produtos mais comercializados foram o minério de ferro, a soja
e o petróleo. A alta dos preços e o impacto do câmbio, com o
real desvalorizado, afetaram a os valores envolvidos nas
transações, que aumentaram 41% no período acumulado. 

B3 TERÁ ÍNDICE QUE REÚNE
EMPRESAS COM MELHORES PRÁTICAS

NO MERCADO DE TRABALHO

COMMODITIES REPRESENTAM 70% DOS
PRODUTOS EXPORTADOS EM SETEMBRO

A Qair Brasil, subsidiária da empresa francesa Qair Internacional,
planeja construir um complexo solar no Ceará com dez usinas e
440 MW de potência ao todo. As duas primeiras unidades do
projeto já foram aprovadas no último leilão da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel). 
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EMPRESA FRANCESA, QAIR BRASIL,
QUER 10 PARQUES NO CEARÁ
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https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/10/19/b3-ter-ndice-que-rene-empresas-com-melhores-prticas-no-mercado-de-trabalho.ghtml

