
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!
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O setor de saúde teve mais um ano movimentado. Foram mais
de R$ 10 bilhões em aquisições promovidas pelas 14 companhias
listadas, sendo que quatro delas abriram o capital e uma fez um
re-IPO neste ano. As quatro estreantes — Mater Dei,
Oncoclínicas, Kora e Viveo — captaram R$ 6 bilhões. A Dasa, por
sua vez, levantou R$ 3,3 bilhões.

"O Brasil está cheio de oportunidades", afirmou David Vélez, co-
fundador do Nubank, durante cerimônia de toque do sino para
comemorar a listagem dos papéis da fintech na B3 nesta sexta.
"Vamos acreditar no Brasil e na América Latina. Toda
complexidade é oportunidade."
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'BRASIL ESTÁ CHEIO DE OPORTUNIDADES'
AFIRMA CO-FUNDADOR DO NUBANK

 

28 de dezembro de 2021 - Valor Econômico

SETOR DE SAÚDE MOVIMENTA MAIS DE R$
10 BILHÕES EM AQUISIÇÕES EM 2021

A Prefeitura de Sorocaba recebeu a visita do cônsul honorário do
Brasil em Toulouse e da CEO da empresa Alya Nanosatelites
Constellation E. O. Eles foram recepcionados pelo prefeito ao
lado do presidente do Parque Tecnológico, Nelson Cancellara,
que veio acompanhado igualmente do diretor da agência Inova
Sorocaba, André dos Santos.

PREFEITURA RECEBE O CÔNSUL DO BRASIL NA
FRANÇA E CEO DE EMPRESA INSTALADO NO

PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA
 

01 de dezembro de 2021 - Prefeitura de Sorocaba 

16 de dezembro de 2021 - Folha de São Paulo

do 16 ao 31 de dezembro 2021 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/28/setor-de-saude-movimenta-mais-de-r-10-bilhoes-em-aquisicoes-em-2021.ghtml
https://noticias.sorocaba.sp.gov.br/prefeitura-recebe-visita-do-consul-do-brasil-na-franca-e-ceo-de-empresa/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/brasil-esta-cheio-de-oportunidades-afirma-david-velez-co-fundador-do-nubank.shtml
https://noticias.r7.com/internacional/eliana-moares-e-eleita-conselheira-da-camara-de-comercio-brasil-franca-18112021


Após pagar US$ 70 bilhões em dívida desde 2014, a empresa,
enfim, abriu espaço para aumentar a remuneração aos acionistas
e bateu recorde de distribuição de dividendos, neste ano. A
expectativa, para 2022, é que os proventos cresçam mais e que
a companhia entre também num ciclo de aumento dos
investimentos. 
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A JCDecaux quer trazer à tona a importância dos investimentos
em mídia offline, mesmo em tempos de digitalização acelerada
do comércio. A multinacional francesa é líder mundial no setor
de anúncios feitos fora de casa, chamados de out off home, pela
alcunha do segmento.

MULTINACIONAL FRANCESA JCDECAUX
LANÇOU SISTEMA DE MÍDIA NO BRASIL 

PETROBRAS DEVE MANTER
DIVIDENDO ALTO

A convergência de televisão com videogame dá mais um passo
com a chegada de uma estação proprietária da dona de marcas
como "Rainbow Six" e "Just Dance". Gratuita, a emissora explora
conteúdo vinculado às marcas da empresa, com e-sports e
gameplays de títulos do catálogo da empresa.

27 de dezembro de 2021 - Valor Econômico

26 de dezembro de 2021 - Folha de São Paulo

UBISOFT, PLATAFORMA FRANCESA DE
GAMES, LANÇA O SEU CANAL DE
TELEVISÃO PRÓPRIO NO BRASIL

17 de dezembro de 2021 - Exame

do 16 ao 31 de dezembro 2021 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/27/petrobras-deve-manter-dividendo-alto.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/12/ubisoft-do-jogo-assassins-creed-lanca-o-seu-canal-de-televisao-proprio-no-brasil.shtml
https://exame.com/pme/empresa-cria-site-para-pmes-anuncio-publicitario-nas-ruas/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/27/petrobras-deve-manter-dividendo-alto.ghtml
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O mercado de capital de risco brasileiro teve novos recordes em
2021. Investidores decidiram aumentar as apostas em startups
brasileiras, trazendo mais maturidade a um ecossistema de
inovação que, apenas neste ano, formou 11 novos unicórnios —
empresas com valor de mercado acima de 1 bilhão de dólares.

A catarinense Agros Nutrition, que produz suplementos para ração
animal, vislumbra demanda aquecida e forte crescimento em seu
faturamento nos próximos anos. Conforme Lucas Soares,
presidente da empresa, em 2021 a receita deve se aproximar de R$
12 milhões, e a previsão é superar R$ 115 milhões em 2026.

ANO DOS UNICÓRNIOS: CONHEÇA AS
STARTUPS QUE CHEGARAM AO BILHÃO EM 2021

AGROS NUTRITION PROJETA FORTE
CRESCIMENTO NOS PRÓXIMOS ANOS

No princípio era o encontro de um grupo de jovens da igreja Sara
Nossa Terra, onde estavam Sydney de Menezes e Pedro Franco,
hoje com 41 e 37 anos, respectivamente. Ali começou a amizade
entre os dois empreendedores que hoje comandam uma das
maiores startups do segmento cristão do país: a inChurch, que
oferece soluções para igrejas evangélicas que querem se
digitalizar.

21 de dezembro de 2021 - Folha de São Paulo

DIGITALIZAÇÃO DE IGREJAS É APOSTA
DA STARTUP INCHURCH

28 de dezembro de 2021 - Exame

27 de dezembro de 2021 - Valor Economico
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do 16 ao 31 de dezembro 2021 

https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2021/12/27/agros-nutrition-projeta-forte-crescimento-nos-prximos-anos.ghtml
https://exame.com/pme/startups-que-viraram-unicornios-em-2021/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/digitalizacao-de-igrejas-e-aposta-da-startup-inchurch.shtml
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O Pix, sistema de pagamentos instantâneos implantado em
novembro de 2020, já tem a adesão de 71% dos brasileiros e sua
aprovação cresceu 9 pontos, passando de 76% para 85% em 12
meses. É o que mostra a quarta edição da pesquisa Radar
Febraban, realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas
e Econômicas (Ipespe) para a Federação Brasileira de Bancos.
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A Locaweb anunciou recentemente a criação de um fundo de R$
100 milhões para investir em empresas no formato de Corporate
Venture Capital (CVC). O modelo é cada vez mais procurado por
empresas para acelerar empreendedores que possam oferecer
soluções adequadas ao nicho que atuam. Para ter uma ideia, o
setor movimenta aproximadamente US$ 57 bilhões ao ano, valor
que triplicou desde 2017.

LOCAWEB ESTRUTURA FUNDO DE R$ 100
MILHÕES PARA INVESTIR EM STARTUPS

PIX TEM ADESÃO DE 71% MOSTRA
RADAR FEBRABAN

Cinco anos após se popularizarem entre jovens em busca de
menos burocracia e mais modernidade, os bancos digitais
começam a direcionar o olhar para outro grupo: crianças e
adolescentes.   Diversos lançamentos recentes começaram a
surgir com foco em menores de idade no Brasil.  Só em 2020,
surgiram no mercado o Yours Bank, a Yellow, NextJoy e a Conta
Kids, do Banco Inter.

28 de dezembro de 2021 - Valor Economico

16 de dezembro de 2021 - Folha de São Paulo

BANCOS DIGITAIS DISPUTAM PÚBLICO
INFANTIL E ADOLESCENTE

17 de dezembro de 2021 - Exame

do 16 ao 31 de dezembro 2021 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/12/28/pix-tem-adeso-de-71-pontos-percentuais-e-aprovao-cresce-para-85-mostra-radar-febraban.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/bancos-digitais-disputam-publico-infantil-e-adolescente.shtml
https://exame.com/negocios/locaweb-estrutura-fundo-de-r-100-milhoes-para-investir-em-startups/
https://exame.com/noticias-sobre/locaweb/
https://exame.com/noticias-sobre/locaweb/

