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Fotos meramente ilustrativas.

nomes da “casa” para Brasil e
Argentina.
Conhecidanomercadoporfazer reestruturações especialmente na redução de custos
com enxugamento de pessoal, a
expectativa é de que haja uma
redução do corpo executivo da
empresa.
Já a certeza entre as fontes fica por conta da saída do presidente atual, José Antonio do
Prado Fay. Pelo estatuto, nenhum executivo pode completar 61 anos na diretoria da empresa, idade que o executivo
completará em novembro de
2014. Por isso, Fay deve ficar de
fora da nova estrutura.
Os primeiros passos da reestruturação de pessoal já foram
dados. A reportagem apurou
que alguns executivos já saíram
dacompanhia nasemanapassada, entre eles o vice-presidente
demercadointerno,JoséEduardoCabraleodeassuntoscorporativos, Wilson Mello Neto.

A fabricante de smartphones
BlackBerry afirmou ontem que
definiu uma comissão para explorar alternativas estratégicas
para a empresa, o que pode incluir parcerias, joint ventures
ou simplesmente a venda da
companhia.
A BlackBerry informou também que o investidor indiano
Prem Watsa deixou o conselho

Luta. Nova geração de
celulares não convenceu
em Nova York, mas o valor continua abaixo do nível de junho,
antes de a empresa divulgar resultados ruins e vendas fracas
doscelulares BlackBerry 10. Em
junho de 2008, as ações da empresa valiam cerca de US$ 150,
seu recorde histórico.
Analistas de mercado expressaram ceticismo sobre a nova
comissão, notando que a Black-

TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

AAppledeveapresentaropróximo modelo do iPhone em um
evento que será realizado no
dia 10 setembro. A informação
foi publicada ontem pelo blog
de tecnologia AllThingsD – site
do mesmo grupo do diário Wall
Street Journal.
O novoiPhone vai incorporar
a última versão do sistema operacional móvel iOS, apresentada em junho. As mudanças de
interface são a maior alteração
no sistema desde o lançamento
do iPhone em 2007.
No segundo trimestre, a empresa vendeu 31,2 milhões de
unidades, segundo a consultoria IDC, o que dá à Apple 13,2%
do mercado de smartphones.
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Novo iPhone
será lançado em
um mês, diz site

pac. c/ 1 unid.

Berry anunciou medidas similares há mais de um ano,
quando contratou o JPMorgan e o RBC como consultores financeiros.
“Embora uma mudança de
estrutura eleve o preço das
ações no curto prazo, não vemos como a BlackBerry pode
revertera perda de participaçãonomercadodesmartphones”, disse Tim Long, analista da BMO Capital Markets.
Watsa disse que a Fairfax
“não tem nenhum a intenção
atual” de vender ações da
BlackBerry. Mas, se ele permanecesse na diretoria, teria
um conflito de interesse se
quisesse fazer parte de uma
disputa pela BlackBerry.
“Continuo a ser um forte
apoiadordaempresa,doconselho e da administração no
desfecho desse processo”,
disse ele em declaração. /
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para evitar um possível conflito
de interesses. Watsa é dono do
fundo Fairfax Financial Holdings, que é a maior acionista
da BlackBerry. A renúncia de
Watsa sugere que a Fairfax pode ser parte de uma solução para o futuro da fabricante.
A BlackBerry, que foi pioneiranosserviçosdee-mail einternet para celulares, perdeu mercado para celulares como o
iPhone, da Apple, e aparelhos
queusamo sistema Android,do
Google. Os novos smartphones
BlackBerry 10 não têm conseguido ganhar aceitação expressiva dos consumidores.
Com o anúncio de ontem, as
ações da BlackBerry fecharam
em alta de 10,5% (US$ 10,78)
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ce).Apesardisso, no mercado, a
expectativa é de que os lojistas
recebam bem o projeto da CCP
porcausa desua localizaçãoprivilegiada. “Não tem como dar
errado”, diz José Roberto Voso,
diretor de shopping centers da

24,

Com resultados ruins,
fabricante de
smartphones avalia
joint venture ou a venda
de suas operações

No primeiro semestre do ano,
as vendas dos shopping centers
no Brasil cresceram 8% – ritmo
inferior ao registrado nos dois
anosanteriores,segundolevantamentodaAssociaçãoBrasileira de Shopping Centers (Abras-

R$

BlackBerry busca
alternativas contra crise

Alvo. Shopping quer atrair pedestres da Avenida Paulista
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Quatro anos depois de ter comprado um dos terrenos mais cobiçados – e enroscados – de São
Paulo, a CCP, braço do grupo
Cyrela que desenvolve prédios
corporativos e galpões logísticos,lança hoje oshoppingCidadeSãoPaulo,nocoraçãodaAvenida Paulista.
O empreendimento, que começou a ser construído há cerca de um ano em um terreno
que pertenceu à família Mata-
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Empreendimento,
erguido em terreno que
pertenceu aos Matarazzo,
será inaugurado em
novembro de 2014

razzo, tem inauguração prevista para novembro do ano que
vem. Hoje, a companhia começa uma campanha publicitária
ememissoras deTV aberta e em
veículos impressos para apresentar o projeto aos paulistanos e, principalmente, aos lojistas. A empresária Viviane Senna eo maestro João Carlos Martins vão estrelar os comerciais.
Na semana passada, a CCP
comprou a fatia de 50% que a
CCDI,daCamargoCorrêa,detinha no empreendimento. As
empresas não divulgaram valores, mas estimativas de mercado apontam que a CCP teria desembolsado cercade R$ 250 milhões pela participação.
O lançamento do shopping
coincide com um momento de
incerteza no setor de consumo.
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CCP, da Cyrela, lança
shopping na
Avenida Paulista

empresa. “Só pela calçada do
shopping passam mais de 900
mil pessoas por dia.”
O empreendimento é o mais
emblemático entre os shoppingsdaempresa–quetemquatro em operação e outros quatro em construção. O Cidade
SãoPaulo levou quatro anos para ser aprovado na Prefeitura de
São Paulo – o dobro do tempo
paraumempreendimento dotipo. No meio do caminho, o terreno virou alvo de uma disputa
jurídica com a família Matarazzo, que reclamava de atraso no
pagamento. O imbróglio foi resolvido no início deste ano.
O Cidade São Paulo exigiu investimentos de R$ 400 milhões.
Porterapenas18milmetrosquadrados de área (um shopping
médio tem cerca de 40 mil), a
CCP decidiu não trabalhar com
lojasâncoras,parapriorizaravariedade. O shopping tem espaço
para 170 lojas. Até agora, só o
contratocomoCinemarkfoiassinado. A expectativa é de que o
Cidade São Paulo tenha uma receita de R$ 45 milhões em três
anos. “Vai ser o mais rentável
por metro quadrado”, diz Voso.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B11.
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Nos próximos dias, a BRF deverá ganhar de vez a cara do
empresário Abilio Diniz, que
assumiu a presidência do conselho da empresa em abril.
Além da estruturação de uma
nova companhia, a gigante
dos alimentos deverá anunciar uma nova direção admi-

deveráserapreciadapeloconselho em reunião marcada para
hoje à noite –, a empresa deverá
ganhar um novo organograma:
terá um presidente global e gestores regionais para reforçar o
foco na internacionalização.
Dois executivos deverão ser designadospresidentesdasoperações de Brasil e Argentina, as
mais importantes para a BRF.

do para assumir a presidência
global daBRF é Claudio Galeazzi,ex-presidentedo PãodeAçúcarepessoadeconfiançadeAbilio. Sua consultoria, a Galeazzi
& Associados, foi uma das três
contratadas para fazer um diagnóstico da empresa e sugerir
mudanças (as outras foram
BCG e McKinsey).
O receio sobre a escolha de
Galeazzi, apurou o Broadcast, é
que ele dê uma “cara de Pão de
Açúcar” à BRF. Por isso, a decisão sobre a escolha do consultorparaocomandomundialainda não estaria 100% fechada.
Para as outras funções executivas, cogita-se a escolha de alguém do mercado para a presidência internacional e alguns
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nistrativa, com um menor número de executivos – hoje são
50 – e também a nomeação de
um novo presidente. O mais
cotado para o cargo é o consultor Claudio Galeazzi, conforme apurou o Broadcast,
serviço em tempo real da
Agência Estado.
Ao se consolidar em uma nova companhia – proposta que
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Nova estrutura, a ser anunciada nos próximos dias, deverá trazer
corte de executivos; consultor Claudio Galeazzi é cotado para CEO

Consultor. O nome mais cota-
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Com Abilio, BRF
enxuga estrutura
e muda presidente

A nova e mais enxuta estrutura tem, além do corte de custos,
outra agenda: o objetivo da
“dança das cadeiras” seria também eliminar divisões internas
que ainda persistem na companhia, formada a partir da fusão
de duas concorrentes diretas, a
Perdigão e a Sadia.

viriam para imprimir um novo
ritmo à BRF, de acordo com o
professor do Programa de Administração do Varejo da Fundação Instituto de Administração (Provar/Fia), Nuno Fouto.
“(Ameta)é desenvolverumavisão diferente do que era antes;
tentar impor um novo ritmo,
buscar novas oportunidades e
com pessoas diferentes.”
A criação de um comitê temporário de assessoramento –
formadoporAbilio,ovice-presidente do conselho, Sergio Rosa
(Previ), o conselheiro e diretor
presidentedaTarpon,PedroFaria,eoconselheiroeumdosfundadoresdaSadia, WalterFontana – é visto pelo mercado como
um símbolo da nova direção da
gigante de alimentos. Para uma
fonte,o grupomostraum maior
foco da BRF nos acionistas: Rosa representaria os interesses
dos fundos de estatais (Petros,
Previ, Valia e Sistel); Faria, os
de investimentos (Tarpon e
BlackRock) e Fontana agregaria o conhecimento do setor.
Procuradas,aBRF eaassessoria de Abilio Diniz não quiseram se pronunciar sobre o assunto. A Galeazzi não retornou
os contatos da reportagem.
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‘Dança das cadeiras’. Mudanças promovidas por Abilio Diniz devem reduzir divisões internas entre ‘alas’ Sadia e Perdigão
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Novo ritmo. Tantas mudanças
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