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Brasil terá o pior crescimento entre países do G-20 em 2017
A economia brasileira terá o pior desempenho entre os países do G-20 e,
em todo o mundo, apenas cinco outras economias terão um crescimento
mais fraco que o do Brasil. Os dados foram publicados nessa última terçafeira (17 de janeiro), pela ONU, em seu informe anual sobre a situação
econômica do planeta e que indica que o pior da crise passou.
Mas, com uma baixa taxa de expansão no Brasil, a plena recuperação do
que foi perdido nos últimos três anos terá de aguardar até a próxima
década.

Leia mais
Sinistro Digital
As Seguradoras devem ampliar seus serviços de atendimento ao
cliente de automóveis em plataformas móveis, como os smartphones.
O intuito das empresas é poupar dinheiro em serviços, além de chegar
ao segurado de uma nova forma.
Leia mais

Dona da Souza Cruz compra a rival Reynolds por US$ 50 bilhões
A British American Tobacco (BAT), dona da Souza Cruz, informou
que a Reynolds American aceitou sua proposta de compra do
controle no valor de US$ 50 bilhões, criando a maior empresa do
setor com capital aberto.
Pelo acordo a BAT, que já tem 42% da rival americana, vai comprar
os 58% restantes.
Leia Mais

Rolls-Royce deu R$ 35mi por contratos na Petrobrás
Um documento da Justiça dos EUA diz que a Rolls-Royce repassou US$
9,3 milhões (R$ 30 milhões) a lobistas no Brasil que pagaram R$ 5,1
milhões em propinas para obter contratos na Petrobrás.
A empresa britânica fez acordo com procuradores da Lava Jato para
pagar indenização de R$ 81,2 milhões, diz o Ministério Público Federal.

Leia mais
No Brasil, os seis mais ricos detêm o equivalente à riqueza de 100 milhões de brasileiros
Os dados são do relatório da ONG britânica Oxfam. Esses seis empresários têm juntos, cerca de US$ 79,4
bilhões (aproximadamente R$ 258 bilhões).

