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TECNOLOGIA

Locaweb compra a Tray E-comeerce
A Locaweb anunciou a aquisição do controle acionário da Tray
E-Commerce. As empresas possuem produtos complementares
e segundo as companhias, isso possibilita um alto potencial de
crescimento. A Locaweb tem uma base de 250 mil clientes que
utilizam os serviços de computação na nuvem, o que permitirá
à Tray expandir a sua operação e comercialização de seus
produtos em larga escala. O valor da operação não foi divulgado.
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A Petrobras planeja vender todas as suas refinarias no exterior, incluindo uma unidade inteira e a participação em outra
na Argentina, disse uma fonte
da companhia.
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bém os ativos de refino, de mefino, mas blocos de petróleo
nor porte, na Argentina.
nos Estados Unidos, o maior
“O objetivo é concentrar o reconsumidor mundial de petrófino próximo ao centro consuleo e derivados”, disse ele.
midor, que é no Brasil. E (ter)
A venda de blocos nos EUA inunidades de refino sem o restegra o plano de desinvestimentante da cadeia (proto da estatal.
dução de petróleo e
A propósito, a
Objetivo
postos de revenda)
presidente da emé concentrar presa, Maria das
não é tão lucratio refino
vo”, disse a fonte,
Graças Foster, disse
que pediu para não
ontem que não tem
próximo ao
ser identificada.
prazo para fechar a
centro de
Procurada, a Petrovenda da refinaria
consumo
bras não comentou
de Pasadena, nos Eso assunto.
tados Unidos, que
A empresa prevê desinvestipossui capacidade de refino de
mentos totais, dentro do Plano
100 mil barris diários. Já a refinade Negócios e Gestão
ria de Nansei Sekiyu, também
2012-2016, de US$ 14,8 bilhões.
com capacidade de 100 mil barNa Argentina, a estatal brasiris diários, foi comprada pela Peleira possui 100% da refinaria
trobras em 2008 por US$ 71 miRicardo Eliçabe, em Bahia Blanlhões. O interesse da estatal era
ca, e também participação de
criar um polo exportador de pe28,5% na refinaria do Norte (Retróleo e derivados para a Ásia.
finor), na Província de Salta. Os
As operações de refino no exsócios da Petrobras na Refinor
terior não saíram como o esperasão Pluspetrol, com 21,5%, e
do porque as margens de lucro
YPF, com 50%.
na área estão em queda no munAs duas unidades têm capacido e há sobra de capacidade.
dade de refino de 30 mil barris
A venda de ativos no exterior
de petróleo por dia, cada uma.
ocorre num momento em que a
A opção de investir em refino
Petrobras tem redução em seus
apenas no Brasil representa
lucros.
uma reviravolta na estratégia da
A divisão de Abastecimento
companhia, segundo o especiano Brasil é deficitária, sendo
lista em energia e diretor do
obrigada a importar gasolina e
Centro Brasileiro de Infraestrudiesel para abastecer o mercado
tura (Cbie), Adriano Pires.
interno a preços mais altos do
“Há alguns anos o que o goque os valores de venda no merverno (controlador da emprecado interno.As compras extersa) queria era transformar a Penas de gasolina estão entre 80
trobras em um grande player
mil e 90 mil barris diários, seglobal, e por isso ativos no extegundo a presidente da estatal, e
rior foram comprados. A emprea tendência é de aumento nos
sa comprou não só plantas de redois próximos meses. ■
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A venda faz parte do plano de
desinvestimento da Petrobras,
num momento em que a empresa avalia que já não é tão lucrativo ter ativos de refino onde não
conta com produção de petróleo e distribuição relevantes.
A estatal detém 100% de uma
refinaria em Pasadena, nos
EUA, e a totalidade de uma outra unidade no Japão (Nansei
Sekiyu), que já estavam à venda. E agora quer vender tam-
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Iniciativa faz parte do plano de
desinvestimento, focado em
unidades menos rentáveis
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Petrobras quer vender todos
os ativos de refino no exterior
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Foster, da Petrobras: sem pressa para vender operação nos EUA

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 nov, 1, e 2 dez. 2012, Empresas, p. 23.

Continental é absolvida por acidente
Veredito sobre a queda de
avião, que deixou 113 vítimas
fatais, veio após 12 anos
Reuters
redacao@brasileconomico.com.br

Uma corte de apelações francesa absolveu a Continental Airlines por responsabilidade no acidente com um Concorde no ano
2000 que matou 113 pessoas.
Além disso, absolveu um mecânico da companhia aérea norteamericana da acusação de homicídio involuntário.
O veredito vem após mais de
uma década depois de o aciden-

te ajudar a colocar um fim no
avião supersônico. Uma Corte
anterior havia determinado
que uma pequena tira de metal
que caiu na pista de uma aeronave da Continental pouco antes da decolagem do Concorde
em Paris foi a responsável pelo
acidente.
A Continental inicialmente
foi multada em ¤ 200 mil e recebeu a ordem de pagar à operadora do Concorde, a Air France,
um milhão de euros em danos.
A Continental contestou o veredito, classificado por ela como
injusto e absurdo.
Welder John Taylor foi absol-

vido de uma sentença de prisão
condicional de 15 meses por ter
agido contra as normas da indústria e usado titânio para forjar a peça que caiu do avião.
A Continental, empresa que
agora faz parte da United Continental Holdings, havia sido ordenada, de acordo com a decisão original, a pagar 70% de
qualquer lesão pagável às famílias das vítimas. A empresa responsável pela Airbus, a EADS,
teria de pagar pelos outros
30%.
O acidente acelerou o fim do
Concorde — o avião comercial
mais rápido da história e símbo-

lo da cooperação franco-britânica — , uma vez que as preocupações de segurança se somaram à
desaceleração econômica depois do 11 de setembro e afastaram os clientes abastados.
O Concorde da Air France, levando em sua maioria turistas
alemães para um cruzeiro no Caribe, estava decolando em Paris, em 25 de julho de 2000,
quando um motor pegou fogo.
Deixando uma coluna de chamas, a aeronave bateu em um
hotel perto do aeroporto Charles de Gaulle. Todos os 109 passageiros e quatro pessoas em terra morreram. ■

Porto de
Paranaguá
terá novo
acesso
Obras devem reduzir filas de
caminhões no local, utilizado
para exportação de grãos
Reuters
redacao@brasileconomico.com.br

A licitação para contratação do
serviço que vai construir um novo acesso para caminhões ao Pátio de Triagem do Porto de Paranaguá (PR) foi autorizada pelo
governador do Paraná, Beto Richa, informou a administração
portuária (Appa). O porto, um
dos principais para exportação
de commodities agrícolas do
Brasil, recebe boa parte das cargas exportadas por caminhões e
sofre com filas de veículos na
época do pico de safra. O projeto prevê a construção de 1,2 km
de via marginal que irá ordenar
o fluxo de caminhões ao pátio,
construído na década de 70, promovendo a segurança no tráfego e mais agilidade no acesso,
segundo o porto.
De acordo com a Appa, a solução a ser adotada prevê a implantação de um canteiro central e a delimitação do acesso ao
pátio de triagem por via marginal, desde a rotatória da avenida senador Atílio Fontana até a
marginal de acesso. Com o canteiro central, o fluxo de veículos vindos da Estrada Velha de
Alexandra será impedido, evitando o cruzamento na BR-277.

O Programa de
Recuperação do
local prevê outras
melhorias, como
a recuperação
da pavimentação
Essa obra faz parte do Programa de Recuperação e Ampliação da Capacidade do Pátio de
Triagem do Porto de Paranaguá. “O Pátio de Triagem foi
construído na década de 70 e,
de lá para cá, não passou por reformulações. Com as soluções
que iremos implantar, acabaremos com o problema das filas
de caminhões que se repetem a
cada safra”, disse o superintendente da Appa, Luiz Henrique
Dividino. Além do novo acesso,
o Programa de Recuperação do
Pátio prevê outras melhorias como recuperação da pavimentação, nova estrutura para recepção de caminhoneiros etc. ■

