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Parte de projeto sobre leniência

APORTE NO
CASCO

<

é alvo de críticas de advogados

O grupo cearense Edson
Queiroz vai investir ao me·
nos R$toomilhões em equipa·
mentose vasilhames para sua
distribuidora Nacional Gás.
"Queremos ampliar nossa
participação no segmento in·
dustrial, que ainda é pequena,
e fazemos aportes graduais
nesse sentido, especialmente
no Sul e no Sudeste, que con·
centram clientes", diz o dire·
to r-executivo, Igor Queiroz.
A companhia também se·
gue como uma das interes·
sadas na privatização da Li·
quigás, segundo ele.
Além doramodegás, ocon·

O projeto de lei que define ajuste para atenuar a pena.
critérios para penalidades
"É a chamada prova diabó·
impostas à prática de cartel lica, porque não é a deman·
tem sido alvo de questiona- dada que tem essa informação. A preocupa~ o é que is·
mentos de advogados.
Uma das prinCipais se refe- so preJudique a defesa", diz
re à inversão do ônus da pro- Bruno Drago, sócio doescri·
va em ações ajuizadas por tório Demarest.
quem foi prejudicado.
"A parte investigada teria
Em contrapartida, é elogia- de provar que o dano não é
doporresolverquestõespro- do tamanho estimado", afir·
cessuaisque não estavam ela· ma Cristianne Saccab Zar·
ras, como quando se iniciam zur, sócia do Pinheiro Neto.
os praws de prescrição.
"É algo super complicado
A versão mais recente do porque há uma discussão de
texto está na Comissão de como dimensionar o dano,
Assuntos Econômicos do Se- e a redação do projeto é um
nado - a previsão da equipe pouco simplista em relação
do relator Armando Montei- a isso", diz ela.
ro (PTB· PE) é que seja votada
"É possível questionar se
na próxima terça (u ).
essa imposição em uma lei
O relatório estabelece que ordinária não limita princínão se preswne que a parte pios constitucionais, como
lesada tenha repassado o so- da ampla defesa". segundo
brepreço do carteL Caberia Guilherme Dantas, do escriaos iiWestigados provar ore- tório Siqueira castro.

Venda de i móveis
para estrangeiros
decola só em dois
anos, diz entidade
concessão de visto ao estrangeiro que comprar imóvel. no Brasil tem potencial pa·
ra adicionar de 8 mil a 10 mil
transações ao mercado, diz
João Teodoro da Silva, presidente do Cofeci·Creci (conselho federal de corretores).
"Durante os dois primeiros anos não vai haver mui·
tas vendas, pois a regra de·
mora para ser conhecida. De·
pois disso, será um número
próximo de 10 mil unidades,
A

R$ 6,9 bilhões
o que é pouco para o Brasil."
Acontecem cerca de 700
mil negociações por ano no
país, segundo Silva.
Para dar certo, será preci·
so um trabalho de promoção
pesado por parte das agên·
cias de promoção ligadas ao
governo, afirma o dírigente.
Estrangeiros que compra·
rem imóveis de R$ 1 milhão
podem pedir visto de permanência. Se o bem estiver no
Nordeste ou no Norte, ova·
lo r é menor, de R$ 700 mil.
Ainiciativa é positiva e po·
derá atrair investidores que
não teriam capital para aportar em imóveis em Portugal
ou Estados Unidos, diz Flávio
Amary, presidentedoSecoviSP (sindicato da habitação).

Visão das empresas suecas sobre investimentos
estrangeiros que o Brasil receberá com Bolsonaro
nos próximos três anos

22%
Muito mais
0

onte:SwedishBu!.iness Chmate in Brazil l018

ATLÂNTICO... AAzul passará a
operarumarotadeCampinas
(SP) a Porto, em Portugal. A
aérea já tem Lisboa como des·
tino, e a demanda justifica a
adição de mais uma cidade.

0

â~s~~d~n~~: ~~~~~~~

comprou a divisão de águas
da Nestlé em março. Agora,
planejaintegrarasoperações.
"AMir,albaBrasilseráogran·
de guarda-chuva do portfólio
das oito marcas. Agora nossa preocupação é identificar
pontos de [possível] sinergia:

Aempresa tem ho·
je sete aeronaves com capa·
cidade para voos internado·
nais. Cinco outros Airbus330
foram alugados e chegarão
nos prúximos anos.

...NORTE

tgor Queiroz, diretor-executivo do grupo que leva seu sobrenome

Projeção de variação das diárias médias de hote~
em relação ao mesmo período anterior
Em "
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Fortaleza RiO de Campnas Curitiba PMO
Janeiro
Alegre

Recife

São
Paulo

Brasilia
Fonte:Fohb

<~:.:~ri~;:~~:~u~~E~~daentidade.
nacionais suecas presentes
no Brasil planeja aumentar
seus investimentos no país
nos prúximos três anos, se·
gundo a Câmara de Comér·
cio Sueco-Brasileira.
"O otimismo cresceu após
a definição do quadro ele i·
toral e dos rumos da poli·
tica econômica", diz Jonas
Lindstrõm, diretor-execu·

EU... Seis em cada dez advogados do país acreditam que
o uso de tecnologia, como
softwares de inteligência artificial para análise jurídica,
játemimpactonosegmento.

foi o faturamento do
grupo no ano passado
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GENERALIZADA, ENFIM
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Grandes redes de hotéis de·
verãoterem20t90primeiro
anoderecuperaçãoemtodos
os principais mercados do pa·
ís desde a recessão, segundo
o Fohb (fórum do setor).
Aprojeçãoé de uma alta de

de Janeiro e Campinas {SP),
porém, seguem com queda
nos preços em 2018 devido
ao excesso de oferta, algo que
deverá ser atenuado no ano
que vem, segundo Orlando
de Souza, à frente do Fohb.
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rias, de acordo com consulta
da entidade com associadas.
Osindicadoresdeverã.oencerrar2018 com uma alta de
6,4%e 1,7%, respectivamente.
AJgumascidades, como Rio

HORA DO CAF~

justar totabnente os valores
dos contratos assinados de
com clientes corporativos
para compensar os últimos
anos. Acorreção maior é fei·
ta nas reservas individuais."

I Lerderly

Cerca de 85% das 72 mar·
cas dizem acreditar que o
fluxo de investimento estrangeiro deverá aumentar
com o governo Bolsonaro.
"O índice é alto, foi uma das
surpresas do levantamento."
O sistema tributário local
é o fator mais desafiador do
país para as empresas para
67% dos consultados.

...Ro Bô Apesar disso, a ma i·
orla {st%} dos escritórios de
advocaciausaprogramas no
auxílio de suasatividadesju·
rídicas,segundo levantamen·
toda FGV.

com Felipe Gutierrez (interino), lgorUtsurni c Ivan J\1artín ez-Vargas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Comissão pede ao Cade que barre
verticalização no cartão de crédito
Maeli Prado

BRAsfuA Relatório aprova·
do nesta terça-feira (4) na
CAE (Comissão de Assun·
tos Econômicos) do Senado
recomendou ao Cade (Con·
selho Administrativo de De·
fesa Econômica) que proíba
que um mesmo grupo finan·
ceiro atue em todos os elos
do sistema de pagamentos.
Em outras palavras, a suges·
tão, que não precisa ser ado·
tada, é que uma só instituiç-J:o
financeira não possa ser dona de bandeiras, emissoras e
credenciadoresdecartões,o
que, na avaliação da CAE, pre·
judica a concorrência.
O documento é resultado
das discussões de um grupo
de trabalho que foi monta·
do dentro da comissão para
debater os elevados spreads
bancários (diferença entre o
que os bancos pagam para

Grupo Globo lança assinatura do
Telecine e do Premiere pela web

captar recursos e o que cobram na pontadosseusdien-

Nelson de Sá
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sÃo PAULO O Grupo Globo
lançou os serviços de streaming do Telecine e do Pre·
miere para assinatura dire·
ta, via internet, sem passar
pelas operadoras de 1V pa·
ga, como Net e Sky.
Os serviços estãodisponívelsparapagamento pela no·
va plataforma integrada de
''bining" (cobrança) do gru·
po, que começou a funcionar
no fim de semana.
O Telecine ê uma associação da Globo com estúdios
Disney, Fox e Universal, entre outros, e apresenta filmes
produzidos por eles. O Pre·
miere transmite jogos de fu.
tebol do Brasileiro e doses·
ta duais, entre outros.
Segundo o presidente-executivo da Globoplay, João
Mesquita, o objetivo não é
canibalizar as operadoras,

O relatório afirma que proi·
bir a atual "verticaliz.ação", co·
mo essa permissão para que
ummesmogrupoatueemtodos os elosdacadeiaéchamada, pode ser mais efetivo do
que multar eventuais excessos dos grupos financeiros.
~A forte verticalização do
setor cria grandes entraves
à com petição", diz o texto.
O documento diz também
que é necessário que o cade
e o Banco Central impeçam
condutas anticompetitivas
por parte dos grandes bancos.
O relatório também estimulou que o BC fixe um limite para cobrança de tari-
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mo foi feito no caso dos cartões de débito.

mas atuar em conjunto.
"Ogrupotemuma relação
histórica rom as operado·
ras todas", afirmou. "Tudo o
que tivermos à venda [pela
internet] estará disponível
via operadora."
O mercado de TV paga no
paísperdeu3oo mil assinan·
tes nos últimos 12. meses.
Pertodeummêsatrás. em
entrevista ao site Teletime, o
presidente-executivo do gru·
po Claro Brasil, que reúne as
operadoras Net e Claro, José
Félix, questionou a mudança,
que não se restringe aos ser·
viços ligados à Globo.
"Vejo Fox, Premiere, NFL,
todo o mundo indo direto pa·
ra a internet", a fumou. "Não
está previsto em leio que eles
estão fazendo."
A mensalidade do Telecine
Play sai por H$ 37,90, a do
Premiere, por R$ 79,90, e a
da Globoplay, por R$ 24,90.

Google colabora com FBI contra
fraude em publicidade digital
sÃo PAULo O Google liderou
mna força-tarefa formada
por cerca de 15 empresas de
tecnologia que colaboraram
com investigação do FBI, a
policia federal a mericana,
para desativar rede interna·
cional de fraudes no merca·
do de publicidade digital.
Ainvestigação levou ao in·
diciamento de oito pessoas.

Essas páginas recebiam trá·
fego artificialvia redes de ro·
bõs (botnets), gerado a par·
tir de computadores de ter·
ceiros infectados pelo su pos·
to grupo criminoso.
Aaudiência forjada gerava
receita para o grupo - uma
das formas de contrato mais
usuais na publicidade digital
é pelo número de vezes em
que o anúncio foi visto.
~~b~i~~ ~~~~â~.ci~~~ A partir de duas redes do
são de computadores e la· tipo, os esquemas investiga·
vagem de dinheiro.
dos pelo FBI teriam desvia·
Três suspeitos foram pre- do US$ 36 milhões {H$ 140
sos, na Malásia, na Bulgária milhões) entre2014 e 2.018.
e na Estônia. Eles devem ser
Segundo o site Buzzfeed, a
extraditados para os EUA. A investigação teve como pon·
suposta rede criminosa rece· to de partida parceria entre
beu o nome de3ve.
o Google e a empresa espe·
o Departamento de Justiça cializada em identificar trá·
dos EUAinformouque, emli· fego gerado )X) r robôs na in·
nhas gerais, ela criava páginas temet White Ops. Em 2017, as
fulsas para exporpublicidade companhias notaram a exis·
de empresas que lhe pagavam tência de robôs programados
para anunciar na interne t
para visitar sitesespecíficos.

