
O empresário Abilio Diniz rece-
behojeUS$ 10,5milhões empa-
gamento por 2,4% das ações or-
dinárias da Wilkes, holding que
controla o Grupo Pão de Açúcar,
do sócio francês Casino, que pas-
sa a deter 52,5%dodireito de vo-
to e 70,4% do capital da hol-
ding, conforme comunicado di-
vulgado ontem.
A opção de venda do bloco de

ações foi determinadano contra-
to de 27 de novembro de 2006.
Caso Diniz optasse por manter
as ações, oCasino compraria ape-
nas uma ação, tornando-se, de
qualquer forma, o controlador
dogrupo, com50%departicipa-
çãomais uma.Diniz tem a opção
devender o restante de sua parti-
cipação na Wilkes em 2014.

O Casino tornou-se acionista
do Pão de Açúcar em 2005, e
desde então, a operação brasilei-
ra vem ganhando peso no resul-
tado da supermercadista france-
sa, diante da estagnação da eco-
nomia na Europa. Em 2011, Di-
niz tentou equacionar uma fusão
do Pão de Açúcar com o Carre-
four no Brasil. A operação foi
abortada duas semanas após ter
sido anunciada, diante de críti-
cas ferrenhas do sócio francês
Jean Charles Naouri.
O empresário francês assu-

miu em 22 de junho o conselho
de administração da Wilkes. Di-
niz continua como presidente
do conselho de administração
do Pão de Açúcar, que, na práti-
ca, não teve nenhuma mudança
no modelo de gestão por conta
da reorganização societária. O
próprio Naouri esteve várias ve-
zes no país para conversar com
os executivos da rede. E, por en-
quanto, parece aprovar os esco-
lhidos pelo empresário brasilei-
ro. ■ Regiane de Oliveira

Nos últimosmesesmuito tem se
especulado sobre qual será o ca-
minho para que a RIM saia da di-
fícil situação financeira que se

encontra atualmente. Entre as
hipóteses levantadas, está a pos-
sibilidade de que os aparelhos
Blackberry (ou pelomenos par-
te deles) deixem de vir com o
sistema embarcado desenvolvi-
do pela companhia e passem a
adotar o Android, desenvolvido

pelo Google. “Isso é um mito”,
afirmaDemian Borba, evangelis-
ta da RIM no Brasil.
De acordo com a empresa

não faria sentido abrir mão de
produzir seus próprios siste-
mas operacionais, dada a forte
integração entre o hardware e

o sistema. “Um smartphone é
a conjunção entre o aparelho
e o sistema. Para ter um produ-
to de qualidade você precisa
ter os dois trabalhando de for-
ma integrada”, diz Martin
Mallick, vice-presidente da
companhia. ■ G.F.

“Definitivamente eu não diria
que estamos vivendo nossa últi-
ma chance.” Foi com essa con-
vicção que Peter Gould, vice-
presidente da fabricante do Bla-
ckberry, Research In Motion
(RIM), e diretor geral das opera-
ções da companhia no Brasil,
afirmou ao Brasil Econômico
que não acredita que a empresa
esteja vivendo uma crise de
identidade e que a última chan-
ce demudar esse quadro é o lan-
çamento do sistema Blackberry
10, programado para o início de
2013. “Não se esqueça que fo-
mos nós os criadores dessa ten-
dência”, diz o executivo, que lo-
go em seguida assume que, nos
últimos tempos, a empresa pre-
cisou fazer mudanças para
acompanhar o ritmo imposto
pela concorrência.
Parte da estratégia para recu-

perar o tempo perdido passa pe-
la América Latina. Hoje, 24%
dos downloads de aplicativos
realizados na loja virtual do Bla-
ckberry são feitos a partir da
América Latina. “Somos os
maiores vendedores de smar-
tphones nessa região e quere-
mos continuar assim”, afirma
Gould. Segundo ele, funcionali-
dades dos sistemas Blackberry,
como o serviço de troca demen-
sagens, ajudam a garantir a po-
pularidade dos produtos na
América Latina, em especial no
Brasil. “Os brasileiros são famin-
tos por tecnologia.”
Uma das principais críticas

enfrentadas pela RIM é que sua
marca ficou muito associada a
soluções corporativas, enquan-

to o mercado caminhou para
atender necessidades pessoais
dos usuários. “O investimento
que temos feito para aumentar
o número de aplicativos emnos-
sos dispositivos
ajuda amudar es-
sa nossa ima-
gem”, diz Mar-
tynMallick, vice-
presidente de
alianças da RIM.

Desenvolvedores
Hoje, os usuários dos smartpho-
nes da empresa têm à sua dispo-
sição, poucomais de 90mil apli-
cativos para download. Onúme-

ro, apesar de apresentar grande
crescimento nos últimosmeses,
ainda está bem aquém dos mais
de 600 mil programas ofereci-
dos aos usuários do iPhone, da

Apple. “Nessemo-
mento não é o nú-
mero de aplica-
ções quenos preo-
cupa,mas a quali-
dade delas. Mes-
mo porque, para
o usuário normal,

90 mil opções já é um número
impressionante”, diz Mallick.
Para explicar aos desenvolve-

dores todas as possibilidades
que o novo sistema permitirá in-

cluir nas aplicações, a RIM tem
realizado, em diversas cidades
domundo, encontros comos de-
senvolvedores, emque apresen-
ta o Blackberry 10 e os cami-
nhos para programação.O even-
to, batizado de Blackberry 10
Jam World Tour, teve sua edi-
ção brasileira ontem, em São
Paulo. “É importante para o nos-
so projeto que esse pessoal este-
ja preparado”, afirma Mallick.
Segundo Gould, a presença

do evento no Brasil é aindamais
fundamental dada as especifici-
dades do país. “Aqui é um lugar
com uma cultura muito única”,
diz o executivo. ■

Gabriel Ferreira
gferreira@brasileconomico.com.br

RESULTADO

CrisenaEuropa faz lucrodaSonae
cair44,4%noprimeirosemestre

Vanda de Mello/Bloomberg

Mais aplicativos são
caminho para Blackberry

Dinizvende
2,4%das
ações para
o Casino

RIMnega que vá fazer celulares com sistemaAndroid

Rodrigo Capote

Grupo francês pagou US$ 10,5
milhões por papéis da Wilkes,
controladora do Pão de Açúcar

Executivo da companhia ressalta
a importância da integração
entre o software e o aparelho

A portuguesa Sonae registrou queda de 44,4% dos lucros para
¤ 20 milhões no primeiro semestre do ano. Mesmo assim, o resultado
superou as expectativas. Analistas consultados pela Reuters estimavam
queda do resultado líquido na ordem de 57% para ¤ 15 milhões.
A empresa justifica o resultado ruim à contração da economia na
Península Ibérica, que só tem sido amenizada pelos negócios externos.

Número de
programas ainda
está bem abaixo
da concorrência

O empresário
brasileiro terá a
opção de vender o
restante de sua
participação na
Wilkes em 2014

EMPRESAS

CanadenseRIM traz evento para desenvolvedores de programas para celular ao país.
Hoje, América Latina é a região quemais baixa programas na loja virtual da companhia

GouldeMallick, daRIM: tentativadediminuir famadesoluçãoexclusivaparaomercadocorporativo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 16.




