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RESULTADOS

Lucro da Ultrapar cresce 29% no trimestre

is.

A Ultrapar divulgou ontem os resultados do terceiro trimestre deste
ano. O lucro líquido da companhia no período foi de R$ 291 milhões,
um crescimento de 29% na comparação com o mesmo período do ano
anterior. O Ebitda também apresentou alta, de 21%, tendo atingido
resultados positivos por 25 trimestres consecutivos. “[Isso é]fruto
dos benefícios decorrentes dos investimentos para maior escala de
operações”, afirmou Pedro Wongtschowski, presidente da companhia.

Twitter
admite falha
de segurança

Michel Levy, da Microsoft Brasil: condições essenciais para aporte
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 nov. 2012, Empresas, p. 19.

PRA MIM, NÃO É SÓ
UMA BRAÇADA
DECISIVA NOS ÚLTIMOS
INSTANTES
QUE MUDA TUDO.
O QUE MUDA TUDO
É A DETERMINAÇÃO
PARA IR MAIS LONGE.

Rede social muda por engano as
senhas de grande número dos
mais de 140 milhões de usuários

O Twitter disse ontem que mudou por engano as senhas de
“um grande número” de seus
mais de 140 milhões de usuários
ativos, enquanto conduzia uma
análise rotineira para identificar contas que podem ter sido
comprometidas.
“Em ocasiões em que acreditamos que uma conta pode ter
sido comprometida, mudamos
a senha e enviamos um e-mail
avisando o usuário que isso
aconteceu”, disse o Twitter em
seu blog.
“Nesse caso, mudamos por
engano as senhas de um grande
número de contas, além daquelas que acreditávamos terem sido comprometidas”.
Uma porta-voz da rede social, Carolyn Penner, se recusou
a precisar quantas contas foram
afetadas. Ela disse que não houve falha de segurança.
Usuários também reclamaram de ter tido postagens apagadas no site. A companhia não comentou o assunto. ■ Reuters
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A Microsoft confirmou ontem,
em evento no Rio, a revitalização de edifício histórico na região do Porto Maravilha, zona
portuária da capital fluminense. O local vai abrigar uma aceleradora de negócios, que na prática cria uma ponte entre empreendedores e investidores; a
bancada científica, a indústria e
o mercado.
Chamada Acelera Rio, a iniciativa vai reunir 15 empresas
emergentes de base tecnológica, a cada dois anos; um Laboratório de Tecnologia Avançada
(ATL, da sigla em inglês) da Microsoft Research, o quarto do
mundo; e um centro de desenvolvimento da plataforma de
busca da companhia, o Bing. As
obras terão início em janeiro e
devem ser concluídas até dezembro de 2013.
A aceleradora, porém, deve
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começar a operar no início do
a construção do ATL está alinhaano que vem, em um espaço
da com o plano TI Maior. “Quetemporário cedido pela Univerremos colocar o país como posidade Estácio de Sá. A empresa
tência da economia digital. O
planeja investir R$ 200 milhões
Rio oferece condições e tem que
no Brasil em quatro anos.
aproveitar este potencial”, disSegundo Michel Levy, presise. O Laboratório será o primeidente da Microsoft Brasil, as
ro dos quatro centros de pesquicondições econômicas e regulasa de multinacionais do setor de
tórias foram essenciais para
tecnologia da informação preque a companhia optasse por
vistos no plano do governo fedetrazer os investimentos para a
ral. “O objetivo é criar tecnolocidade. “Vamos tragia brasileira que sezer pesquisas cientíIniciativa da ja exportável”, comficas e tecnológicas
pletou Almeida.
gigante dos
de ponta, que trasoftwares é
Editais
gam inovações rápiSerá lançado no inídas com benefícios
considerada
cio do ano que vem
para a comunidaâncora para
um edital para bolde”, completou Henrique Salvar, cientis- novos projetos sas de doutorado e
pós-doutorado volta-chefe mundial
tado para centros de desenvolvida Microsoft Research.
mento e pesquisa de empresas
Para Marcelo Haddad, diretor
privadas. Com orçamento de
executivo da Rio Negócios a
até R$ 7 milhões, serão 80 bolagência de promoção a a iniciasas oferecidas. Será também lantiva da Microsoft é “uma âncora
çado outro edital de R$ 40 mipara novos projetos”.
lhões para a seleção de cinco
Segundo Virgílio Almeida, seaceleradoras. Os recursos serão
cretário de políticas de informáinvestidos diretamente em oito
tica do Ministério da Ciência,
empresas de cada escolhida. ■
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Empresa terá aceleradora de
negócios com base tecnológica
na região do Porto Maravilha
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Microsoft investirá R$ 200 mi no Rio

A mesma coisa que move os
melhores atletas do Brasil
também move o SEDEX.
Não é à toa que a gente sempre
se supera para continuar sendo
líder no País inteiro.

Ana Marcela,
bicampeã mundial
de Maratonas
Aquáticas

SÓ ANA MARCELA É ANA MARCELA. SÓ SEDEX É SEDEX.

