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Ao gosto do brasileiro 

Utna casa corn quarto, cozinlia, banheiro e lavanderia, monitor-Ma por cámeras. É neste laboratório' do consumidor, cm Louveira (SP), ci 'tea P&G comeca 
a testar produtos a se rem la' icad os no pats. A presicleilte no Brasil, Juliana Azevedo, estuda lançar produtos que ja sáo vendidos nos EUA. Página B6 

Política ambiental no 
Brasil vai "na direção 
errada", diz a 
comissária de 
Cornércio cla 
UE, Cecilia 
Malmstrôm A2 

ECONÓMICO Chile reage a Bolsonaro, 
que ironizou pai de 
Bachelet, morto durante 
a ditadura Pinochet A8  

Possível compra de 
empresa de Menin 
nos EUA derruba 
ações da MRV B1 

Destaques 

Biolabe USP mantém patente do Vonau 
O Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial ma nteve com a Biolab e a Univer-
sidade de Sào Paulo (USP) a patente do Vo-
nau Flash (ondansetrona),medicamento 
inovador contra náusea, de dissolucáo oral 
quaseirnediata.A patente era questionada 
pela Hypera Pharma, na prhneira disputa 
desse tipo entre laboratórios nacionais. B4 

Italiana B ip compra a FBM 
A Business Integration Partners (Bip)adqui-
riu a brasileira FBM Consultoria. Como ne-
gócio, cuj o valor ilk foi divulgado, a consul-
tora italiana expande sua atuaçáo para o 
segmento fmanceiro, área em que não atua-
va no BrasiL A Bip foi fundada em 2003 por 
Nino Lo Bianco, ex-presidente da Deloitte na 
Itália, e faturou £220 milhóes em 2018. B4 

Motorista de 'app' não é empregado 
0 Superior Tribunal de justiça decidiu que 
motoristas de aplicativos de transporte ur-
bano nãosào funcionários dessas empresas, 
como Uber, 99 e Cabify.A decisão,unánime 
entreos dez ministros quecompóan a 21  
Seçáo do S1J, significa que os motoristas não 
témvínculo de empregoe não podem rei-
vindicar direitos na Justila do Trabalho. B5 

Producáo agroindustrial recua 
0 índice de Prod tiçáo Agroindustrial Bra- 

calculado pelo Centro de Estudos 
em Agronegócios da Fundaçáo Getulio 
Vargas, voltou a registrar variaçáo negati-
va em julho queda de 2,8% na compara-
láo anual—, com retracáo tanto no grupo 
de produtos alimentícios e bebidas quan-
to nos não alimentícios. 010 

Exposiçáo cambial não preocupa 

A valoriznáo recente do dólar não tome 
preocupaçáocom possíveis impactos nega-
tivos no nível de endividamento em moecla 
estrangeira das companhias brasileiras. 
"Até mesmo por conta dos problemas de 
2008, as empresas implementaram políti-
cas expressas de exposicáo cambial, que sáo 
referendadas pelos conselhos", diz Claudio 
Pitchon, responsável pela área de corporate 
do Banco Mizuho no Brasil Cl e C3 

CVM abre processo contra Unick Forex 
A CVM abriu processo sancionador em 
que acusa a Unick Forex e seus diretores 
por emissáo pública e distribukáo de va-
lores mobiliários sem a utorizaçáo. Em 
marl() de 2018,a autarquia emitiu alerta 
ao mercado sobre a irregularidade, mas 
a empresa continuou captando poupan-
la popular de forma disfarçada, sob ale-
gaçáo de "venda de conteúdo". C8 

Cobrança de divida não vencida 
0 Superior Tribunal de Justila, com ba-
se nos princípios da efetividade e da 
economia processual, considerou váli-
da a inclusáo de parcelas que vierem a 
vencer durante o curso de uma açáo de 
execuláo de dívidas de condomínio, até 
o pagamento integral do débito. O ob-
jetivo é evitar o ajuizamento de novas 
acóes em razáo dessas parcelas. El 

Ideias 

Maria Cristina Fernandes 
Há algo errado se ernendas individua is e de 
bancada e os fundos partidário e eleitora I 
superam todo o investimento da Uniào. A14 

Fernando Sarti e Mariano Laplane 
Nem o "laisser faire" nem o voluntarism° 
sào °Wes, particularmente nu m con-
texto internacional como o atual. A18 

Indicadores 

Ibovespa 	 4/set/19 
Sac (meta) 	 4/set/19 
So& (taxa «Oka) 	4/set/19 
Behr ~social (BC) 	4/set/19 
Dblar consercial (mercado) 4/set/I9 
War turisono (mercado) 4/set/I9 
Etarocomercial (BC) 	4/íat/19 
Euro comercial (inercado)  4/sat/I9 
Euro turismo (,nercado) 	4/set/19 

Talita Moreira e Vanessa Adachi 
De Sáo Paulo 

Os avanços tecnológicos levaram o 
Banco Safra a ter uma nova ambiçáo: 
atuar no varejo bancário e ocupar um 
lugar entre os líderes. O obstáculo para 
fazer isso antes estava no número de 
agências. Como banco de atacado, o Sa-
fra tem uma rede modesta (106 agên-
cias), muito inferior, por exemplo,ás do 
Bradesco (4.581)e do hail (3.332). 

O desenvolvimento recente e acele-
rado dos meios de pagamento, das pla-
taformas de investimento e dos bancos 
digitais fez o Safra acreditar na mudan-
ça de perfil. O que era uma desvanta-
gem —o número pequeno de agências 

Restrições em 
Jirau custam 
R$ 450 milhões 
Rotiriljo Polito 
Do Rio 

Os acionistas da Energia Sustentável 
do Brasil (ESBR), concessionária da hi-
drelétrica de Jirau, no rio Madeira (RO) 
— a francesa Engie, Eletrobras e a japo-
nesa Mitsui — teráo de aportar R$ 450 
milhões na empresa neste ano devido 
aos impactos financeiros do imbróglio 
ainda trio solucionado do chamado 
"risco hidrológico" (GSF, na sigla em 
inglés) e ao "vertimento turbinável" — 
desperdicio de água que passa pela usi-
na sem gerar energia devido a restri-
ções no sistema de transmissào que li-
ga o complexo do rio Madeira (que in-
clui também a hidrelétrica de Santo 
A ntónio) à Regiáo Sudeste do país. 

Quarta maior usina do Brasil — atrás 
de Eta ipu, Belo Monte e Tucurui Jirau 
foi concluida ern 2016, com custo total 
aproximado de R$ 20 bilhões. Página B3 

Laura Ignacio 
De São Paulo 

Todas as 380 mil empresas do muni-
dpio de Sào Paulo, inclusive as micro, 
estáo obrigadas por decreto da Prefei-
tura a se cadastrar na Autoridade Mu-
nicipal de Limpeza Urbana (Amlurb). 
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it A chegada do TIggo SX é um marcoM 

— tornou-se urna vantagem competiti-
va, uma vez que seu custo operacional é 
bem men or que o dos grandes bancos. 

"No passado, o varejo não fazia senti-
do porque teriamos que abrir agências 
numa velocidade que não fazia sentido. 
Optamos por não seguir esse caminho. 
Vocé pode perguntar se antecipamos 
que esse mercado iria mudar. Mc)! Mas 
hoje é uma oportunidade", disse ao 
Valor, em inédita entrevista, Alberto 
Safra, um dos quatro filhos de Joseph 
Safra, dono de 100% da institukáci. 

Um passo fundamental em direçáo ao 
varejo será dado em um més, quando a 
carteira digital lançada pelo banco, bati-
zada de "SafraWaller, será integrada ao 
sistema de maquininhas de cartões da 

As que perderem o prazo, que termina 
dia 9, pagario multa de R$ 1.639,60. 

O municipio passará a fazer a fisca-
lizaçáo eletrônica das companhias 
que são grandes geradoras de resi-
duos. Suspeita-se que muitas delas — 
que produzem mais de 200 litros por 
dia e já seriam obrigadas a contratar 

aTIGGC1 
PRODUZIDO NO BRASIL PELA 

C AOA CHERY COM A MA1S AVANCADA 
TECNOLOGI A DO MUNDO. 

SafraPay, a credenciadora do grupo. Na 
prática, isso quer dizer que, no momento 
em que um cliente portador de cartáo 
emitido por outro banco comprar em 
uma loja que use a SafraPay, ele receberá 
proposta de desconto do Safra naquela 
operação. Se aceitar, automaticamente 
abrirá uma conta digital no banco. 

Alberto, que está no conselho de ad-
ministraçáo do banco, acredita ser pos-
sivel ao Safra crescer e tornar-se um dos 
quatro ma iores do varejo. "Náo acho 

Hoje, tem Itaú, Bradesco, Santan-
der e os bancos públicos. E precisamos 
de mais bancos. Temos cabca, captação, 
capital e produtos", disse. "Acreditamos 
e vamos fazé-lo, porque é uma oportu-
nidade grande de se fazer." Página C3 

um serviço privado de coleta — este-
ja m utilizando o serviço público. 

Entre as empresas, surgiu o receio da 
volta da taxa do lixo, instituida em 2002 
pela entáo prefeita Marta Suplicy e de-
pois revogada. Segundo a Prefeitura, não 
há estudos para a cobrança de urna nova 
taxa sobre o lixo produzido. Página El 
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JEEP RENEGADE 
E OUTROS. 

Rilyanizir Oliveira 
De Brasilia 

0 relator da proposta orlamentária 
para 2020, deputado Domingos Neto 
(PSD-CE), pediu aos consultores da 
Comissáo Mista de Orça men to do 
Congress° que sugiram medidas para 
reduzir despesas obrigatórias e desa-
fogar áreas que foram duramente 
atingidas por cortes. "Minha ideia é re-
duzir gastos obrigatórios para dar re-
cursos a quern precisa", disse ao Valor. 
Ele acredita que o corte de despesas 
obrigatórias é o melhor caminho para 
aliviar a situaçáo dos ministérios em 
2020. Urna das medidas que o deputa-
do vai estudar éo fim da multa adicio-
nal de 10% do FGTS. Página A4 

Corby, teirnoso 
e socialista,já 
parece solução 
para o Brexit 
Katie Martin 
Financial Times 

Os mercados estáo ficando entusias-
mados com Jeremy Corby. Isso mesmo, 
você leu certo. Num sinal de como os 
mercados británicos se tornaram im-
previsiveis, analistas começam a acre-
ditar que o teimoso líder socialista do 
Partido Trabalhista pode ser justa men-
te o que a libra esterlina precisa num 
de seus piores momentos. 

O Reino Unido está testando a pa-
ciência dos investidores com uma série 
de choques políticos e con fusão, que 
recentemente foram alçados a um no-
vo patamar pelos pianos de uma elei-
çáo geral e suspensá o do Parlamento. 

Dados sobre a produçáo industrial bri-
tánica sugemm que urna moeda fraca 
pouco está estimulando a economia. 
Portanto, como Corbyn poderia ajudar? 
O mercados sem pre acharam que os "To-
ries" [conservadores] sáo bons e os traba-
lhistas, ruins. Mas se o PartidoTrabalhista 
assumir o poder, sua oposicáo a um Bre-
xit sem acordo removeria um risco de 
queda em curto prazo para a economia. 
E, ao afastar incertezas, seu apoio a um 
Brexit mais suave, ou mesmo nenhum 
Brexit, estimularia a economia. 

A ideia é de que a libra seria benefi-
ciada se o risco de tun Brexit sem acordo 
fosse excluido e passasse a haver uma 
relaçáo mais próxima entre o Reino 
Unido e a Una() Europeia. Página A16 
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SP aperta controle do lixo de empresas 
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Paulo Said Bittar, presidente tlestle janeiro: "Com as privatizaebes e concessbes en' curso, haverá muita oportunklade para as empresas de médio porte" 

Empresa é acusada de usar Minas escondidas na web para expor usuários 
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Empresas Indústria 

Construção pesada Em 2012, contratações públicas representavam 90% 

Setor privado já responde por 
maioria das obras na Passarelli 

Patente do 
Vonau Flash fica 
com Biolab e USP 

Tais Hirata e Chiara Quintáo 
De Sáo Paulo 

Aos 87 anos, a Passarelli Enge-
nharia e Construçáo entra em no-
va fase, com a intençáo de que ca-
da uma de suas áreas — infraes-
trutura, edificaláo e imobiliária — 
responda por um ter/0 dos proje-
tos em execuláo a partir de 2020. 
Depois de um volume de negó-
cios de R$ 358 milluks em 2018, a 
Passarelli estima chegar a R$ 420 
milhões neste ano e a R$ 600 mi-
lhões em 2020, segundo o presi-
dente, Paulo Said Bittar. 

Em 2012, quando as contrata-
95es públicas respondiam por 
90% do total da carteira e as pri-
vadas, pelos 10% restantes, a em-
presa decidiu buscar o equili-
brio desse patamar dentro de 
um prazo de dez anos. 

A marca foi alca Nada bem an-
tes, em 2018, quando obras pú-
blicas, em declinio no país, pas-
saram a responder por metade 

tempresas 

dos projetos em execução, e as 
edificalóes privadas (segmento 
que abrange imóveis industriais, 
de supermercados, galpões, hos-
pi tais, escolas e shopping cen-
ters), pelo restante. 

No segmento residencial, o Va-
lor Geral de Vendas (VGV) dos 
projetos previsto para o biênio 
2019-2020 é de R$ 400 milhões, 
considerando-se somente a par-
cela da Passarelli. A empresa 
também poderá atuar como in-
corporadora única, desenvolven-
do projetos em parceria e pres-
tando servilos de construçáo. 

0 aumento das apostas no seg-
mento imobiliário ocorreu junta-
mente com a queda brusca nas 
obras públicas do país. Nos últi-
mos anos, não só projetos de in-
fraestrutura novos se tomaram 
raros, como muitos dos que esta-
vam em curso foram paralisados 
— é o caso, por exemplo, de um 
dos lotes do Cinturáo das Águas, 
um projeto para ampliar o acesso  

a recursos hídricos no Ceará, para 
o qual a Passarelli foi contratada. 

Hoje, a perspectiva para o se-
tor de infraestrutura já é de 
maior otimismo, segundo Bittar. 
"Com as privatizações e conces-
sões em curso, haverá muita 
oportunidade para as empresas 
de médio porte", afirma. 

A Passarelli deverá se concentrar 
nos projetos de saneamento — 
segmento em que tem maior expe-
riência — e de aeroportos — setor 
que será a lvo de diversos leilões até 
2022. A companhia já faz parte do 
consórcio responsável pela am-
pliaçáo do terminal de passageiros 
do aeroporto de Fortaleza, opera-
do pela alemá Fraport, e está parti-
cipando de concorrências priva-
das para tocar as obras de aeropor-
tos recentemente leiloados. 

Outro projeto relevante para a 
construtora é o de despoluiçáo 
do rio Pi nheiros, que será leiloa-
do em 14 lotes. A Passarelli ven-
ceu um dos dois contratos já as- 

sinados, no valor de R$ 56 mi-
lhões, e aguarda as outras 12 li-
citações que seráo realizadas pe-
la Sabesp nos próximos meses. 

No radar da companhia, tam-
bém está o setor de óleo e gás. 
Com  os leilóes realizados pelo 
governo federal, a expectativa da 
construtora é realizar obras de 
estastes de tratamento de red-
duos de empreendimentos do 
setor, afirma o presidente. 

No segmento de edificalóes 
privadas, a Passarelli foi contrata-
das, recentemente, para erguer 
condominio modular composto 
por nove galpões multiusuários, 
no interior de SI) Paulo, com 
área construida total de cerca de 
39 mil metros quadrados. 0 valor 
da obra é de R$ 51,35 milhões, e o 
praz.o de execucào, de oito meses. 

Bittar assumiu, em janeiro, o 
cargo que era ocupado por Hugo 
Passarelli Scott, da terceira geraçáo 
da familia, o qual passou à presi-
dência do conselho consultivo. 

Farniaceutic¿,  

Stella Fontes 
De Sáo Paulo 

O Instituto Nacional da Pro-
priedade Intelectual (INPI) man-
teve com a farmacêutica Biolab e 
a Universidade de Ski Paulo 
(USP) a patente do Vonau Flash 
(ondan se tro n a ), medicamento 
inovador contra náusea e vómito 
e de dissolução oral quase que 
imediata. A patente foi questio-
nada pela concorrente Hypera 
Pharma, na primeira disputal 
dessa natureza entre laborató-
dos de capital nacional. 

O Vonau Flash, que se tomou 
um campeáo de vendas em seu 
segmento e de royalties para a USP, 
conquistou o mercado por causa 
da capacidade de dissolução entre 
15 e 20 segundos, com efeito rápi-
do no organismo. Sua patente foi 
emitida em 13 de marl° de 2018, 
embora os trabalhos de desenvol- 

Curta 

Usina de Belo Monte 
A Procuradoria da República no 

Pará recomendouao Ibama a sus-
pensáo e revisão da licenca de ope-
raçáo da usina de Belo Monte, com 
o objetivo de impedir que a usina 
opere em potência máxima e, des-
sa forma, "assegurar a continuida-
de da vida na regiáo conhecida co-
mo Volta Grande do Xingu". A re-
comendação, enviada na sexta- fei-
ra, pede a suspensáo e revisáo do 
"Iiidrograma de Consenso", que 
estabelece o volume de água que 
será desviado para a geraçáo de 
energia, previsto no Estudo de Im-
pacto Ambiental e Relatório de 
ImpactoAmbiental(EIA/Rima)da 
usina E associa o projeto de cons- 

vimento tenham começado mais 
de uma década antes, em 2004. 

A Hypera pediu ao INPI a n uli-
dade da patente em setembro 
do ano passado, sob a alegaçáo 
de que o medicamento "não 
apresenta atividade inventiva 
conforme estabelece o artigo 13 
da Lei da Pro priedade Industrial 
(LP1)". Em sua defesa, Biolab e 
USP responderam a todos os 
apontamentos, concluindo que 
as alegações da Hypera "carecem 
de fundamentaçáo". 

OINPI concluiu que o Vonau 
Flash apresenta, de fato, uma ino-
vação. Dessa forma, o medicamen-
to segue sob patente até 2028 no 
Brasil — há patentes registradas 
também em outros países. 

O remédio, que deve gerar fa-
turamento da ordem de R$ 170 
milhões neste ano, é responsável 
por cerca de 90% dos royalties da 
USP. Somente neste ano, a univer-
sidade receberá mais de R$ 4 mi-
lhões em royalties da Biolab. 

truçáoda usina a um esquema de 
corrupção. No documento, os 
mais de 20 procuradoresque assi-
nam a recomendaçáoafirmam 
ainda que o hidrograma de con-
senso "é um arranjo, que susten-
tou complexo esquema criminoso 
para viabilizar a construção da 
UHE Belo Monte, no interesse de 
um cartel de empreiteiras e de in-
tegrantes de partidos políticos na 
obtençáo de vantagem indevida, 
com riscos ao meio ambiente e aos 
recursos federais aplicados". Con-
forme o MPF, um parecer técnico 
preliminar emitido porperitos do 
órgáo sustenta a relaçáo entre cor-
rupção e o hidrograma previsto 
para a Volta Grande do Xingu. 

Serviços&Tecnologia 

Google é investigado na Europa por 
envio secreto de dados a anunciante 
Privacidade 

Madhumita Murgia 
Financial Times, de Londres 

O Google vem usando secreta-
mente páginas escondidas na in-
ternet que mostram dados pes-
soais de seus usuários a anun-
ciantes, contrariando as próprias 
políticas e driblando leis de pri-
vacidade da Uniáo Europeia que 
ex igem transparência e consenti-
mento, segundo acusações de 
um rival de menor porte. 

Novas evidencias apresentadas 
em uma investigaçáo do órgáo re-
gulador irlandês do setor de da-
dos, que vem supervisionando 
operaçóes do Google na Europa, 
acusam a empresa americana de 
"explorar dados pessoais sem con-
trole suficiente ou preocupaçáo 
quanto à proteçáo de dados". 

O órgáo regulador investiga se 
o Google usa in formações sensi- 

veis de seus usuários como esta-
do de saúde e inclinações 

para direcionar anúncios. 
Nas evidências, Johnny Ryan, di-

retor de políticas do navegador de 
internet Brave, disse ter descober-
to páginas secretas na internet 
quando tentava monitorar como 
seus dados estavam sendo comer-
cializados no mercado de anún-
cios do Google, chamado antiga-
mente de DoubleClick. 

Este mercado, agora chamado 
no Google de Authorized Buyers, 
é a maiorcasa de leilóes de publi-
cidade em tempo real do mundo. 
Vende espaço de anúncios em si-
tes por toda a internet. 

Ryan concluiu que o Google o 
havia etiquetado com um ras-
treador identificador que ali-
mentava empresas que se conec-
tassem a uma página de internet 
escondida. A página não tinha 
conteúdo algum, apenas um úni-
co endereço que remetia à ativi- 

dade de Ryan na internet. 
Usando o rastreador do Goo-

gle, que se baseia na localizaçáo 
do usuário e no tempo de nave-
gallo, as empresas podiam com-
parar os perils de Ryan e seus há-
bitos de navegaçáo com perfis de 
outras empresas e, assim, enca-
minhar-lhe anúncios específicos. 

Após apenas tuna hora aces-
sando sites pelo navegador Chro-
me, do Google, Ryan encontrou 
seis páginas separadas que mos-
travam seu identificador. O iden-
tificador continha a fase "google-
push" e foi enviado a pelo menos 
oito empresas de tecnologia es-
pecializadas em anúncios. 

"Essa prática é escondida de 
duas maneiras: a maneira mais bá-
sica é que o Google cria uma pági-
na que o usuário nunca vê, em 
branco, sem conteúdo, mas que 
permite [...] a terceiros bisbilhotar 
o usuário sem que ele saiba de na-
da", disse Ryan. "Náo tinha ideia de 

que isso estava acontecendo. Se 
consultasse o registro de meu na-
vegador também náo teria ideia." 

Um porta-voz do Google disse 
que a empresa não viu os detalhes 
das informações enviadas por 
Ryan ao órgáo regulador e que es-
tava cooperando com as investiga-
Iões na Irlanda e no Reino Unido 
sobre suas operações publicitárias. 
"Sem o consentimento do usuário, 
não fazemos anúncios personali-
zados nem enviamos solicitações 
para os compradores de publici-
dade", acrescentou o porta-voz. 

Ao fornecer a compradores po-
tenciais um direcionamento táo 
detalhado, o Google poderia ga-
nhar uma vantagem competitiva 
relevante sobre outras empresas 
que fazem leileies de anúncios, di-
zem executivos de marketing. 

O experimento de Ryan foi re-
produzido pelo analista Zach 
Edwards, especializado em tecno-
logia de anúnciose que comanda a  

empresa de consultoria Victory 
Medium. Ele recrutou centenas de 
pessoas para testar o comporta-
mento do Google por um mês. Eles 
descobriram que o identificador 
era de fato único e era comparti-
lhado entre diversas empresas de 
anúncios para aprimorar sua ca-
pacidade de direcionamento. 

Em 5 de setembro de 2018, o  

Google anunciou que não mais 
compartilharia cookies identifica-
dores criptografados nas solicita-
lóes enviadas aos compradores de 
pubficidade na bolsa Authorized 
Buyers, como parte de seu "com-
promisso de privacidade do usuá-
rio". A análise de Ryan descobriu 
que o Google continuou a 111 
fazer o compartilhamento. 
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Estratégia 

Juliana Schincariol 
Do Rio 

A consultoria italiana Business 
Integration Partners (Bip) adqui-
riu a brasileira FBM Consultoria, 
em um negócio que vai permitir 
sua expansào para o segmento fi-
nanceiro, expertise que ainda não 
tinha no país O negócio faz parte 
dos planos da BIP de consolidar  

sua atuaçáo naAmérica Latina nos 
próximos anos. Com  a transação, a 
Bip planeja faturamento 30% 
maior, além de contratar de mais 
100 consultores até 2020. 0 valor 
do negócio não foi divulgado. 

A consultoria compete direta-
mente com as chamadas Big Four-
KPMG, EY, Deloitte e PwC — e foi 
fundada em 2003 por Nino Lo 
Bianco, ex-presidente da Deloitte 
na Itália. Fin 2018, o volume de ne-
gócios da Bip atingiu globalmente  

€ 220 milhões. 0 Brasil representa 
o segundo maior mercado, com 
cerca de 15% da equipe global, que 
tem 2,5 mil profissionais distribui-
dos em 11 paises. 

No ano passado, a Bip recebeu 
aporte mais de € 200 milhões da 
empresa de venture capital Apax 
Partners, que será empregado para 
consolidar sua posiçáo no merca-
do europeu e aumentar a presensa 
nas Américas. Deste total, mais de 

100 milhões seráo destinados  

aquisiçáo de empresas de consul-
toria Os próximos movimentos 
devem ocorrer na Franca, Reino 
Unido, Alemanha, Estados Unidos. 
A estratêgia também englobará 
novas aquisições no Brasil. 

"Noss° objetivo é crescer no Bra-
sil e transformar a Bip em um 'hub' 
para a América Latina. Temos duas 
outras negocialóes em andamen-
to e devemos ter novas aquisições", 
disse o sócio e diretor-executivo da 
Bip Brasil, Hávio Menezes. 

Segundo o executivo, os próxi-
mos negócios no Brasil teráo foco 
em solucóes digitais. A empresa 
hoje atua em setores como ener-
gia, óleo e gás, serviços de utilida-
de pública, telecomunicacões e va-
rejo, em S'áo Paulo, Rio e também 
Macaé (RJ). Recentemente, a BIP 
venceu uma concorrência para es-
truturar um process° de transfor-
maçáo digital na Petrobras, que 
tem duracáo de tit's anos. 

A recém-adquirida FBM possui  

cerca de 40 clientes e laturou R$ 
20 milhões em 2018, de acordo 
com o sócio e diretor-executivo 
da empresa, Ivan Nacasa. "0 
acordo com a Bip abre oportuni-
dades de oferecer a clientes do 
segmento financeiro um portfó-
lio direcionado à transformaçáo 
digital e segurança cibernética, 
que sào os temas de maior de-
manda de nossos clientes atuais", 
afirmou. Nacasa se manterá 
frente da operacáo. 
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