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O movimento de interiorização 
dos shoppings centers no Brasil 
é uma das razões para a Linx ver 
com o otimismo o ano de 2013. 
Novata na bolsa, a empresa di-
vulgou na sexta-feira seus pri-
meiros resultados após a abertu-
ra de capital, em fevereiro, e es-
pera manter o crescimento nas 
vendas de software para o vare-
jo no próximo ano. 

"Com a abertura de capital 
de algumas redes de shoppin-
gs, o movimento de expansão 
está mais rápido", analisa Al-
berto Menache, presidênte da 
Linx. Com isso, o segmento de 
franquias que ficam dentro de 
shoppings, para ele, crescerá 
mais do que a média do varejo 
neste ano, favorecendo os negó-
cios da Linx. 

Atualmente, a Linx tem 
1 2 . 7 0 0 clientes, todos do seg-
mento de varejo. Os 100 maio-
res clientes representam ape-
nas 37,4% da receita total. "Te-
mos uma base muito ampla e di-
versificada, queremos aumen-
tar os serviços fornecidos aos 
clientes que já temos", afirma 
Menache. 

Aquisições também estão no 
radar da empresa e serão um 
dos principais focos dos recur-

sos levantados no recente IPO 
(R$ 527,8 milhões), que serão 
aplicados nos próximos três 
anos. De acordo com Menache, 
atualmente há "diversas nego-
ciações em curso" com empre-
sas pequenas e médias que pos-
sam reforçar as ofertas da Linx 
para o varejo. 

Resultados 
Segundo a primeira divulga-
ção de resultados da Linx após 
a abertura de capital, a empre-

sa teve crescimento de 2 5 , 2 7 o 

em 2012 e totalizou receita de 
R$ 2 3 0 , 9 milhões. No quarto 
trimestre, a receita líquida foi 
1 1 , 5 7 o maior do que no mesmo 
período do ano anterior e atin-
giram R$ 63,2 milhões. 

Este crescimento reflete prin-
cipalmente a combinação o " au-
mento do faturamento nos mes-
mos clientes, através do próprio 
crescimento orgânico destes 
clientes, como por exemplo na 
abertura de novas lojas", afirma 
o comunicado dos resultados. 

Alguns eventos não recorren-
tes tiveram efeito sobre o lucro 
líquido do quarto trimestre da 
companhia. Um deles foi o paga-
mento de R$ 5 milhões a ex-só-
cios da pernambucana CSI, com-
prada em 2010, por conta de me-
tas atingidas. Além disso, algu-
mas provisões também fizeram 
com que o lucro caísse 1 8 , 5 7 o 

no período. 
"Empresas que têm estraté-

gia de aquisições agressiva co-
mo a Linx costumam sofrer os 
efeitos de amortização, mas 
eles não afetam o caixa", garan-
te o vice-presidente de relações 
com investidores da Linx, Den-
nis Herszkowicz. 

Após a divulgação, na sexta-
feira, as ações da companhia re-
gistram alta de 1 , 5 6 7 o , sendo co-
tadas a R$ 3 2 , 4 9 . • A ut
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