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CELER BIOTECNOLOGIA FECHA PARCERIA
COM LABORATÓRIO FRANCÊS
12 de novembro de 2021 - Diario do comercio
Pronta para dar mais um passo na distribuição e desenvolvimento
de testes de diagnósticos rápidos no Brasil, a Celer Biotecnologia,
sediada em Belo Horizonte, fechou uma parceria com o
laboratório francês Biosynex. Atuando no segmento Point of Care,
a empresa mineira foi escolhida pela companhia francesa para
distribuir soluções de última geração em Testes de Diagnósticos
Rápidos e Diagnóstico Molecular.

LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

Lire article

A CORRIDA DA EMPRESA FRANCESA
ATOS NO BRASIL
01 de novembro de 2021 - Isto é Dinnheiro
Com sucesso na proteção digital da Olimpíada de Tóquio,
empresa francesa investe no mercado brasileiro para atender
demanda crescente por soluções de cibersegurança. “O País faz
parte do mapa central da Atos do ponto de vista estratégico.
Temos apoio do nosso comitê executivo para continuar
acelerando, para ampliar a presença por aqui e ser mais atuante”,
afirmou Nelson Campelo, CEO da Atos para a América do Sul.

Lire article

RENAULT MUDA POSICIONAMENTO
NO BRASIL E VAI FOCAR EM MODELOS
MAIORES E MAIS CAROS
11 de novembro de 2021 - Folha de São Paulo
Carros populares serão coisa do passado na Renault. O
presidente global da montadora, Luca de Meo, anunciou o novo
posicionamento da marca no Brasil. As novidades farão parte de
um ciclo de investimentos que deverá ter início em 2022. O
presidente da montadora francesa afirmou que a nova estratégia
vai integrar diferentes mercados por meio de produtos globais.
"Não haverá países de primeira e de segunda divisão."
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DANONE SE REORGANIZA NO BRASIL E PREVÊ
FATURAR ATÉ 10% MAIS
10 de novembro de 2021 - Valor Economico
No Brasil, uma das maiores fabricantes de produtos derivados de
leite do mundo, a francesa Danone, está unificando suas três
divisões de negócios (produtos lácteos e de base vegetal, águas
e nutrição especializada) em uma. No Brasil, a Danone segue no
topo do mercado de iogurtes, com 34,1% de participação,
segundo a Euromonitor.
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MULTINACIONAL FRANCESA OFERECE
SOLUÇÕES PARA RH DE EMPRESAS
BRASILEIRAS
05 de novembro de 2021 - Correio Paulista
Contar com a antecipação de até 40% do salário tem sido uma
opção muito utilizada por trabalhadores de mais de 1.300
empresas brasileiras. O UpGo, oferecido pela multinacional
francesa Up Brasil, propicia aos usuários a antecipação do salário
sem cobrança de taxas e juros. A solução tem sido um grande
diferencial de fidelização para as empresas, uma vez que ajuda a
evitar uma dívida cara ou inadimplência.
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TURISMO VOLTA A AQUECER E DEVE GERAR
81,7 MIL VAGAS NA ALTA TEMPORADA
10 de novembro de 2021 - Agencia Brasil
Com a permanência desse cenário, a CNC projeta que as
atividades turísticas faturem R$ 171,9 bilhões ao longo da
próxima alta temporada o que contribuiria para levar o nível de
volume de receitas ao patamar registrado imediatamente antes
do início da pandemia a partir de maio de 2022.
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MOTUL, MARCA FRANCESA,
ACELERA NO BRASIL
05 de novembro de 2021 - Isto É Dinheiro
A Motul, marca francesa de lubrificantes para motores, com receita
de US$ 398,2 milhões em 2020, vai expandir seu portfólio para
ganhar mercado no Brasil. Atualmente, a marca tem menos de 1%
do segmento, porcentual que deve dobrar em 2022. “Não
queremos volume, queremos atuar no nicho de quem entende de
carro”, afirmou o CEO da empresa, Guillaume Pailleret.
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EMPRESA FRANCESA REGISTRA AUMENTO
DE 10 VEZES NO NÚMERO DE EMISSÃO DE
CARTÕES CONTACTLESS NO BRASIL
09 de novembro de 2021 - Cryptoid
A empresa francesa já vinha registrando um crescimento anual
acima de 100% nos últimos cincos anos no mercado brasileiro,
no fornecimento de sua tecnologia para fabricação de cartões
sem contato e Dual Interface (DIF). Com a pandemia, as
transações sem contato tiveram um forte impulso, em 10x mais,
ajudando as pessoas a realizarem suas compras por aproximação
e evitando tocar nos equipamentos de pagamento com as suas
mãos.
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10 FRANQUIAS COM OS MAIORES
INVESTIMENTOS INICIAIS DO BRASIL
11 de novembro de 2021 - Forbes
De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising, o
setor de franquias vem seguindo uma linha crescente de
recuperação. Até o final do ano, a associação espera que o
número de franquias abertas cresça 5%, e que o faturamento
aumente 8% em relação ao ano passado.
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LUCRO ACUMULADO NO ANO PELO
BNDES É 93% SUPERIOR A 2020
11 de novembro de 2021 - Agencia Brasil
Considerando apenas o terceiro trimestre desse ano, o lucro foi de
R$ 11,3 bilhões. O montante representa um crescimento de 29%
frente ao mesmo período de 2020. Esse resultado, no entanto, foi
influenciado pela reversão de provisão das perdas permanentes de
R$5,4 bilhões por impairment das ações da Petrobras, o que tem
apenas efeito contábil.
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NATURA PLANEJA LISTAGEM EM NY
12 de novembro de 2021 - CNN Brasil
O presidente-executivo da Natura, Roberto Marques, afirmou
que a base de comparação com o terceiro trimestre do ano
passado é difícil, dado que o crescimento foi de mais de 20%,
mas citou que a empresa teve desempenho mais forte que do
restante da indústria e com relação a níveis de antes da
pandemia.
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AMERICANAS: NOVA ESTRUTURA PODE
GERAR SINERGIA DE R$ 1,6 BI EM VALOR
03 de novembro de 2021 - Valor Economico
A administração da Americanas SA apresentou mais detalhes
sobre a nova proposta societária, em que os sócios do 3G
decidiram abrir mão do controle para tornarem-se acionistas
referência, com 29% do capital da companhia (após a
combinação das bases acionárias de Lojas Americanas e
Americanas SA).
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