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Cade tem número recorde de acordos em 2017
Onúmerodeacordos entre

oCadeeinvestigadosporcon-
dutas anticompetitivas em
2017foirecorde,segundoaau-
tarquia. Foram 70 termos de
compromisso homologados,
29,6%amais que em2016.
Nesses acordos, pessoas

ou empresas investigadas
negociam confessar infra-
ções antes do julgamento do
processoeabandonarasprá-

ticas irregulares.
Osdocumentospodemexi-

gir o pagamento de indeniza-
çãoaoórgão—acontribuição
pecuniária,obrigatóriaemca-
sosqueenvolvamcartéis—,in-
ferior ao valor da multa que
poderia ser aplicada.
O número e os montantes

das multas emitidas pelo Ca-
de,porém,diminuíramnoano
passado. Foram nove (contra

19 em 2016). As punições so-
maramR$129milhões,menor
valor desde 2012.
“As empresas preferiam li-

tigaratéo fim.Seperdiam, le-
vavamaquestãoaoJudiciário.
Quando passaram a ser con-
denadas, cresceram os acor-
dos”, diz Bárbara Rosenberg,
doBMAadvogados.
Partedaaltadeacordoses-

tárelacionadaacasosqueen-

volvem investigados na Lava
Jato,diz JoyceHonda,doCes-
conBarrieu.
A segundamaior contribu-

ição do ano (de R$ 129,2 mi-
lhões) foi assinada por UTC
Engenharia, Andrade Gutier-
rezeex-executivosdasemprei-
teiras, emaçãoque investiga-
va irregularidades em licita-
ções daPetrobras. A primeira
foi firmadapela Siemens.

O faturamentodosetoróp-
tico cresceu7,4%em2017,na
comparaçãocomoanoante-
rior, segundoaAbióptica (as-
sociação setorial).
As vendas totalizaram

R$ 21,04 milhões. Foi o pri-
meiroaumentodesde 2015, o
que, embora seja positivo,
nãocompensaasperdasque
ocorreramnos últimos anos,
afirmaBentoAlcoforado,pre-
sidente da entidade.
Osetor teriadecrescerqua-

se 11%para voltar aosnúme-
ros de 2014.
“Ainda não temos uma

projeção oficial, mas a ten-
dência é quehajanomínimo

Vendas do setor
óptico crescem
7,4%, mas não
repõem perdas

HORADO CAFÉ

Um investidor dos EUA,
NeilPatel,levantouUS$10mi-
lhões (R$ 32,5 milhões) para
fazer investimentos em em-
presasbrasileirasquetêmpar-
te de sua estratégia em servi-
ços conectados à internet.
Osnegóciosemqueelepre-

tendeaportarcapitalprecisam
já estar estruturados, com fa-

turamento mensal acima de
R$ 100mil e atue nos setores
de varejo, finançasoueduca-
ção, preferencialmente.
“Nós já conversamos com

algumas empresas, temos
umaequipenoBrasil para is-
so”, afirma o executivo.
O momento é o ideal para

entrarnopaís,elediz,porque

ainda não se superou plena-
mentea recessão,eoutros in-
vestidores ainda têm receio
de aportar dinheiro aqui, o
que torna os preços dos ati-
vos mais atraentes.
“Essas crises sãonaturais,

masasboascompanhiasper-
manecem ativas mesmo de-
pois desses momentos.”

CHeGoU a Hora

Ohospital SantaPaula, na
zona sul de São Paulo, vai
ampliar a capacidade de seu
centrooncológiconeste ano.
Oprincipal investimentoé

a compradeumequipamen-
toutilizadoparaa realização
de radiocirurgias.
Estão em andamento

obras no prédio onde são re-
alizados os tratamentos con-
tra o câncer para que se au-
mente a ala destinada a qui-
mioterapia.
“Fazemos400 sessõespor

mês e vamos para 750 em fe-

vereiro”, diz o presidente,
George Schahin.
Os aportes previstos so-

mamcercadeR$20milhões.
“O novo aparelho é um

acelerador linear. Já possui-
mos um no hospital, mas o
que entrará em operação no
segundo semestre vai reali-
zar o mesmo tratamento em
20% menos tempo”, afirma
o executivo.
Amáquinautilizadaatual-

mente receberá em abril um
software que deverá aumen-
tar sua velocidade.
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DO “AGORA”

Os créditos do programa
Nota Fiscal Paulista poderão
ser sacados todos os meses
até o fim deste semestre, in-
formouaSecretariadaFazen-
da de São Paulo. Hoje, os va-
lores ficam disponíveis para
resgate duas vezes por ano:
em abril e em outubro.
Além disso, o valor míni-

mo para que o crédito possa
ser transferido para a conta
do consumidor foi reduzido
para R$ 0,99. Antes, esse pi-
so era de R$ 25. A redução já
está em vigor.
Asmedidaspretendem in-

centivar o consumidor a res-
gatar os créditos adquiridos
com o programa.

Atualmente,R$4,7bilhões
estãodisponíveispara resga-
te. Após cinco anos, valores
não sacados são devolvidos
para os cofres do governo.
Em dez anos, o programa

distribuiu R$ 14,2 bilhões. A
Fazenda ainda estuda em
quanto tempoos créditos se-
rão disponibilizados após as
compras, segundo o coorde-
nador do Nota Fiscal Paulis-
ta, Carlos Ruggeri.
Atualmente, pessoas físi-

cas retiramseuscréditoscom
umanodeatraso.Ovalorque
serádisponibilizadoemabril
deste ano, por exemplo, é re-
ferente ao consumo do pri-
meiro semestre de 2017.
Já as entidades assistenci-

ais e de saúde que recebem

doações de créditos de con-
sumidores têm os repasses
com seis meses de atraso.
A intenção é criar um ca-

lendárioúnicoe, sepossível,
queencurte adistância entre
a compra e o repasse para
dois ou três meses, o que se-
rá confirmado após estudo.
Criadaemoutubrode2007,

a Nota Fiscal Paulista distri-
bui até 30%do ICMS efetiva-
mente recolhido pelos esta-
belecimentos comerciais aos
consumidores que solicitam
o documento fiscal e infor-
mamCPF ou CNPJ, proporci-
onal ao valor da nota.
Para conferir e resgatar os

créditos, énecessárioacessar
o site ou baixar o aplicativo
da Nota Fiscal Paulista.

Crédito daNota Fiscal Paulista
poderá ser sacadomensalmente
Valormínimo de transferência para conta cai de R$ 25 para R$ 0,99

» NOVIDADE NO AR Funcionários da Boeing posam à
frente do novo Boeing 737 MAX 7, que saiu pela 1ª vez
do hangar e que deve começar a ser entregue em 2019

Elaine Thompson/Associated Press

DO RIO DE JANEIRO - A Petro-
brasanunciounestasegunda
(5) reduçãode4,6%nopreço
do gás liquefeito de petróleo
(GLP, o gás de cozinha) ven-
dido emgrandes vasilhames
para clientes industriais e re-
sidenciais.Adecisãonãoafe-
taovalordoprodutovendido
embotijõesde13quilos,mais
consumidospor residências.
É o segundo corte conse-

cutivo no preço do gás para
uso industrial. Em janeiro, a
redução foi de 6,3%. Segun-
doaestatal, aalteração refle-
teaquedadascotações inter-
nacionaisdoproduto,diante
daproximidadecomo fimdo
invernonohemisférioNorte.
A empresa é obrigada a

praticar preços diferentes de
acordocomodestinodoGLP
—ode13quilosémaisbarato.

ENERgIA

Petrobras reduz
preçode gás de
botijãomaior

uma manutenção desse rit-
mo de melhora, em torno de
7%, no primeiro semestre”,
diz Alcoforado.
AGrandVisionbyFototica

deverá ter um aumento de
doisdígitosnesteano,segun-
doodiretor-executivodaem-
presa, Stefan Nilsson.
“O mercado voltou a ficar

maisaquecidoenós já fecha-

mos as nossas piores lojas,
que eram deficitárias”, afir-
ma o executivo.
A empresa tem 105 unida-

des no país, quatro delas
inauguradas em janeiro. Se-
rão 40 novas franquias até o
fim deste ano. Entre as pra-
ças quedeverão receber ope-
rações estão Belo Horizonte,
Curitiba e Porto Alegre.

Stefan Nilsson,
diretor-executivo
da rede de óticas

Marisa Cauduro - 18.nov.2011/Folhapress

Aquisição A holding En-
contre SuaFranquia comprou
ocontroledaAcquaZero,de la-
vagem de veículos, cujo fatu-
ramento foi de R$ 63 milhões
em 2017. O valor da transação
não foi revelado, dizHenrique
Mol, sócio-diretor do grupo.

Folia...Avendadebebidas
energéticas no feriado de Car-
naval deverá ter amaior varia-
ção em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2017, segundo as re-
des varejistas Extra e Pão de
Açúcar. A estimativa é de au-
mento de 30%.

...líquida O menor cresci-
mentoprevistoéparaacomer-
cializaçãode cervejas, estima-
doem5%.Acategoriadebebi-
das como um todo deverá ter
crescimento de aproximada-
mente 10%, de acordo com o
grupo varejista.

R$ 414 MIlhõES
foi a receita bruta da empresa
no ano passado

750
é o número demédicos

950
é o total de funcionários

200
é a quantidade atual de leitos
do hospital
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