
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

O ano de 2021 ficará marcado no ecossistema de startups no
país: foram investidos mais de R$ 33 bilhões, em mais de 220
empresas, somente nos 10 primeiros meses do ano, o que
representa três vezes mais do que o recorde anterior registrado
no ano de 2020. 

O Itaú e Bradesco foram classificados como as companhias mais
valiosas no estudo “Marcas Brasileiras Mais Valiosas 2021”, que
aponta as empresas que mais impactaram o público nos últimos
doze meses. A pesquisa é feita pela consultoria global
Interbrand. A avaliação levou em conta 137 marcas em níveis de
conhecimento, consideração, preferência, uso, recomendação e
rejeição. 
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ITAÚ E BRADESCO SÃO AS MARCAS
MAIS VALIOSAS DE 2021

09 de dezembro de 2021 - InfoMoney

2021 QUEBRA RECORDE E SE TORNA O ANO
DAS STARTUPS BRASILEIRAS

Os investidores estrangeiros aportaram R$ 54,4 milhões em
recursos no segmento secundário da B3 (ações já listadas) na
sexta-feira (10), dia em que o Ibovespa fechou em firme alta de
1,38%. Com isso, o fluxo de capital externo no mês fica positivo
em R$ 5,84 bilhões, com acumulado anual de R$ 62,05 bilhões. 

ESTRANGEIROS APORTAM 
R$ 62 BILHÕES NA B3 NO ANO

01 de dezembro de 2021 - Valor Econômico

Lire article

Lire article

Lire article

13 de dezembro de 2021 - Yahoo Finanças

do 01 ao 15 de dezembro 2021 

https://noticias.r7.com/internacional/eliana-moares-e-eleita-conselheira-da-camara-de-comercio-brasil-franca-18112021
https://noticias.r7.com/internacional/eliana-moares-e-eleita-conselheira-da-camara-de-comercio-brasil-franca-18112021
https://www.infomoney.com.br/negocios/2021-quebra-recorde-e-se-torna-o-ano-das-startups-brasileiras/
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/12/14/estrangeiros-aportam-r-544-mi-na-b3-em-10-de-dezembro-e-superavit-no-ano-vai-a-r-62-bi.ghtml
https://br.noticias.yahoo.com/itau-e-bradesco-sao-as-marcas-mais-valiosas-de-2021-171031005.html


ENGIE Brasil é hoje a maior geradora privada de energia do Brasil
e vem investindo desde então em energias renováveis e outros
segmentos. “A decisão de investir em transmissão foi natural,
pois o setor elétrico tornou as regras para investimento em
linhas de transmissão mais atrativas para empresas privadas”,
relata o CEO da ENGIE Brasil. 

Lire article

Lire article

Lire article
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Com a chegada agressiva do metaverso na realidade de todos, o
Banco do Brasil, uma das maiores instituições bancárias do país,
resolveu entrar na onda. O Banco do Brasil afirma que será
possível replicar ações do mundo real no virtual, mostrando
como essa transição para esta nova realidade. 

BANCO DO BRASIL INAUGURA
OPERAÇÕES NO METAVERSO

ENGIE COMPLETA 25 ANOS DE
ATIVIDADES NO BRASIL

O Brasil tem 1,6 milhão de lojas virtuais – foram quase 800 lojas
virtuais criadas por dia entre julho de 2020 e julho de 2021,
segundo uma pesquisa do PayPal Brasil. A Merama está de olho
no crescimento do comércio eletrônico em toda a América Latina
– e seus investidores compartilham o interesse. 

02 de dezembro de 2021 - O GLobo

09 de dezembro de 2021 - InfoMoney

NA BUSCA POR DOMINAR LOJAS
VIRTUAIS, MERAMA VIRA MAIS NOVO

UNICÓRNIO DA AMÉRICA LATINA

13 de dezembro de 2021 - Webitcoin

do 01 ao 15 de dezembro 2021 

https://oglobo.globo.com/brasil/meio-ambiente/engie-completa-25-anos-de-atividades-no-brasil-25300496
https://www.infomoney.com.br/do-zero-ao-topo/na-busca-por-dominar-lojas-virtuais-merama-vira-mais-novo-unicornio-da-america-latina/
https://webitcoin.com.br/banco-do-brasil-operacoes-no-metaverso-13-dez/
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O Brasil terá papel relevante na estratégia da holding francesa
Engie para atingir a meta de chegar a 4 gigawatts (GW) de
capacidade global de produção de hidrogênio verde até 2030.
De acordo com o vice-presidente executivo do grupo, Raphael
Barreau, o país tem forte potencial para atrair projetos devido à
abundância de água e ao bom preço da energia gerada por fontes
renováveis. 

O Bradesco anunciou a abertura de uma linha de crédito pré-
aprovado no total de R$ 75 bilhões direcionado para o segmento
de pequenas e médias empresas, com taxas a partir de 0,90% ao
mês. Segundo o banco, o objetivo é atender a demanda de final de
ano das pequenas e médias empresas por capital de giro,
antecipação do 13º salário e a retomada dos negócios no pós-
pandemia. 

BRASIL VAI COMANDAR PROJETOS DE
HIDROGÊNIO VERDE DA ENGIE

BRADESCO ANUNCIA LINHA DE R$ 75
BILHÕES PARA ATENDER MICRO E

PEQUENAS EMPRESAS

“É natural que façamos expansão para o mundo não regulado das
criptos”, explica Gilson Finkelsztain, presidente da companhia,
ressaltando uma informação que já havia sido ventilada de que a
B3 pretende oferecer infraestrutura para negociação de
criptoativos. “Não é uma bolsa de cripto, mas entrar nesse
mercado para oferecer serviços para quem negocia cripto”,
explicou. 

13 de dezembro de 2021 - InfoMoney

B3 DETALHA PLANOS PARA CUSTÓDIA
DE CRIPTOMOEDAS, TOKENIZAÇÃO E

ETF DE CRIPTO EM 2022

02 de dezembro de 2021 - Valor Economico

15 de dezembro de 2021 - Valor Economico
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do 01 ao 15 de dezembro 2021 

https://valorinveste.globo.com/produtos/credito/noticia/2021/11/18/bradesco-anuncia-linha-de-r-75-bilhoes-para-atender-micro-e-pequenas-empresas.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/11/28/brasil-vai-comandar-projetos-de-hidrogenio-verde-da-engie.ghtml
https://www.infomoney.com.br/mercados/b3-detalha-planos-para-custodia-de-criptomoedas-tokenizacao-e-etf-de-cripto-em-2022/


O primeiro trilhão de reais almejado pela XP Inc. em custódia
para o fim de 2021 talvez não se concretize nesse tempo, ainda
mais com a chacoalhada recente do mercado. Porém, já há outra
meta que circula internamente: ser a mais valiosa e mais
rentável empresa financeira da América Latina até 2025 — e,
depois, do mundo. 
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Lire article

Lire article

REVUE DE PRESSE
 

Com quatro títulos de Melhor do Brasil no iBest 2021, o Magazine
Luiza foi escolhido como a empresa e iniciativa de e-commerce
mais dominante no universo digital do Brasil. A dominância em
uma categoria é definida pela participação de uma iniciativa, pelo
voto popular ou pelo voto da Academia iBest, como vencedora,
Top3 ou Top10. As mais dominantes são as líderes em um maior
número de categorias.

MAGAZINE LUIZA É EMPRESA DE
E-COMMERCE MAIS DOMINANTE

DO BRASIL

COM MAFFRA, META DA XP É SER A
MAIS VALIOSA DO SETOR

FINANCEIRO DA AMÉRICA LATINA

“O real digital é uma expressão da moeda soberana brasileira,
que está sendo desenvolvida para dar suporte a um ambiente
seguro onde empreendedores possam inovar e onde os
consumidores possam ter acesso às vantagens tecnológicas
trazidas por essas novas ferramentas, sem que para isso
precisem se expor a um ambiente financeiro não regulado”,
afirmou o BC, ao CNN Brasil Business. 

14 de dezembro de 2021 - Valor Economico

14 de dezembro de 2021 - CNN Brasil

BC PREPARA VERSÃO DIGITAL DO REAL
SAIBA COMO A MOEDA VAI FUNCIONAR

14 de dezembro de 2021 - Canal Tech

do 01 ao 15 de dezembro 2021 

https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2021/12/14/com-maffra-meta-da-xp-e-ser-a-mais-valiosa-do-setor-financeiro-da-america-latina.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/business/bc-ja-prepara-versao-digital-do-real-saiba-como-a-moeda-vai-funcionar/
https://canaltech.com.br/e-commerce/magazine-luiza-e-empresa-e-e-commerce-mais-dominante-do-brasil-do-premio-ibest-204417/
https://canaltech.com.br/empresa/magazine-luiza/

