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Empresas

Will Connors 
 The Wall Street Journal

A BlackBerry Ltd. informou 
ontem que chegou a um acor-
do preliminar com um dos seus 
maiores acionistas para tentar 
fechar o capital da empresa 
por cerca de US$ 4,7 bilhões, 
iniciando um processo para 
encontrar melhores ofertas de 
aquisição para a combalida 
empresa.

 A seguradora canadense Fair-
fax Financial Holdings Ltd. assi-
nou uma carta de intenções com 
o conselho de administração da 
BlackBerry, oferecendo US$ 9 em 
dinheiro por ação pela partici-
pação de 90% da empresa que a 
Fairfax ainda não detém.

 O negócio ainda está longe de 
ser concluído —  ele está sujeito a 
seis semanas de “due dilligence” 
(auditoria prévia de dados) até 4 
de novembro, e a BlackBerry tem 
o direito de oferecer a empresa a 
outros potenciais compradores 
durante esse período. O grupo 
Fairfax ainda precisa captar 
financiamento para a aquisição.

 Há outros interessados estu-
dando uma oferta pela BlackBer-
ry, mas não ficou claro de que 
modo a notícia sobre a Fairfax 
afetaria suas deliberações, disse 
uma pessoa a par do assunto.

 Após a notícia, a ação da Bla-
ckBerry — que despencou 17% na 
sexta-feira depois que a empresa 
divulgou que tem cerca de US$ 1 
bilhão em celulares não vendi-
dos e que vai cortar 40% dos seus 
postos de trabalho — subiu 1,1%, 
para US$ 8,82.

 A fabricante de smartphones 
de Waterloo, na província cana-
dense de Ontário, informou que 
seu conselho aprovou a transação 
proposta. “O Comitê Especial está 
buscando o melhor resultado 
disponível para os componentes 
da companhia, inclusive para os 
acionistas”, disse a presidente do 
conselho da BlackBerry, Barbara 
Stymiest, num comunicado. “É 
importante ressaltar que o pro-
cesso de procura de um compra-
dor oferece uma oportunidade 

para determinar se há alternati-
vas superiores à atual proposta 
do consórcio Fairfax.”

 Se a BlackBerry desistir do 
negócio com a Fairfax ou encon-
trar outro comprador, ela deve-
ria à Fairfax uma multa de US$ 
0,30 por ação, ou cerca de US$ 
157 milhões. A multa aumenta-
ria para uns US$ 262 milhões se 
for assinado um acordo definiti-
vo e a BlackBerry desistir.

 A BlackBerry não informou 
quem, além da Fairfax, faria 
parte do consórcio, mas segun-
do pessoas a par do assunto, o 
Plano de Pensões e Investimen-
tos do Canadá e o Plano de Pen-
sões dos Professores de Ontário 
poderiam participar.

 Porta-vozes desses dois fun-
dos não quiseram comentar.

 Alguns fundos de pensão do 
Canadá provavelmente parti-
ciparão do negócio, disse Prem 
Watsa, presidente da Fairfax, em 
entrevista ao The Wall Street 
Journal, sem dar detalhes.

 “Sei que a maioria das pessoas 
não pensa assim, mas nós acredi-
tamos que, com o tempo, [a Bla-
ckBerry] pode voltar a ser bem-
sucedida”, disse Watsa. “Julga-
mos que com o capital fechado a 
empresa pode se sair bem, longe 
de todo o ruído do mercado.”

 Watsa reconheceu que os últi-
mos resultados trimestrais da 
empresa foram fracos e disse que 
serão examinados com cuidado. E 
admitiu que o ritmo em que a Bla-
ckBerry estava perdendo clientes 
e fatia de mercado — e queiman-
do caixa — foi um fator para deci-

dir o momento do negócio.
 “Nós pensamos: a cada dia que 

passa, se a posição da empresa 
não for estabilizada, ela vai per-
der funcionários e clientes, e  
concluímos que era melhor fazer 
o acordo [agora]”, disse Watsa. 
“Foram feitas algumas baixas 
contábeis significativas recente-
mente, então temos de entender 
isso” antes de concluir o acordo.

A decisão da BlackBerry de ser 
adquirida pelo grupo de Watsa 
foi finalizada este fim de sema-
na e liderada, em parte, por um 
grupo de três novos membros 
do conselho da BlackBerry e um 
comitê especial do conselho  cria-
do no mês passado para explorar 
alternativas estratégicas. Um 
acordo provavelmente será visto 
como o reconhecimento de que o 
plano realizado pelo diretor-pre-
sidente Thorsten Heins de vender 
uma nova linha de celulares não 
teve nenhum sucesso.

 Watsa saiu do conselho no mês 
passado, afirmando que queria 
evitar potenciais conflitos de 
interesse durante o processo de 
análise estratégica da empresa.

 “Acreditamos que essa transa-
ção vai abrir um novo e empol-
gante capítulo para a BlackBerry 
como firma de capital fechado, 
para seus clientes, operadoras 
telefônicas e funcionários”, disse 
Watsa num comunicado. “Pode-
mos agregar valor imediato para 
os acionistas, enquanto continu-
amos executando uma estratégia 
de longo prazo numa empresa 
fora das bolsas, focada em forne-
cer soluções empresariais supe-
riores e seguras para os clientes 
da BlackBerry no mundo todo.”

 A BlackBerry informou que 
o consórcio vai buscar finan-
ciamento do Bank of America 
Merrill Lynch e da BMO Capital 
Markets. J.P. Morgan e Perella 
Weinberg estão atuando como 
consultores financeiros e as fir-
mas Skadden, Arps, Slate, Mea-
gher & Flom LLP e Torys LLP, 
como assessores jurídicos. 

(Colaboraram Ben Dummett, 
em Toronto, e Dana Cimilluca, 
em Nova York.)

BlackBerry aceita oferta de 
US$ 4,7 bi para fechar capitalINTERNACIONAL

A Chrysler, montadora ameri-
cana controlada pela Fiat, apre-
sentou pedido aos reguladores 
de mercado nos EUA para uma 
oferta pública inicial de US$ 100 
milhões de dólares em ações. 
A emissão, um primeiro passo 
para a reabertura de capital da 
empresa, pode aumentar a pres-
são sobre a Fiat para que compre 
os 41,5% da Chrysler em mãos 
do fundo de pensão do sindi-
cato de trabalhadores UAW. 

A montadora americana GM 
divulgou que vai recomprar 
US$ 3,2 bilhões em ações prefe-
renciais de um fundo de saúde 
de aposentados do sindicato 
UAW. A recompra está ligada 
a uma emissão de títulos de 
dívida que a empresa pretende 
realizar este mês e corresponde 
a cerca de 46% das ações em 
poder do fundo.

A AMR, controladora da Ameri-
can Airlines e US Airways anun-
ciaram ontem a prorrogação 
por um mês do seu acordo de 
fusão, até 18 de janeiro de 2014. 
A decisão dá tempo às compa-
nhias aéreas para o julgamento, 
em novembro, de uma ação do 
Departamento de Justiça dos 
EUA para bloquear o acordo, 
sob a alegação de que ele preju-
dicaria a concorrência.

A Microsoft, empresa americana 
de tecnologia, lançou ontem dois 
novos modelos do tablet Surface, 
incluindo um com melhor adap-
tação para uso no colo. O modelo 
básico do Surface 2 Pro, voltado 
para usuários que querem ter os 
recursos de um PC num tablet, 
custará US$ 899 nos EUA.

A Apple vendeu nove milhões 
de iPhones nos três primeiros 
dias de seus dois novos modelos 
no mercado, um novo recorde 
para empresa americana de 
tecnologia. Pesquisas informais 
mostraram que o modelo mais 
caro, o 5S, foi mais popular que 
o 5C. A Apple, que incluiu a 
China pela primeira vez entre os 
países de lançamento, prevê um 
lucro de US$ 37 bilhões para seu 
quarto trimestre fiscal.

A Iata, Associação Interna-
cional do Transporte Aéreo, 
rebaixou em US$ 1 bilhão sua 
previsão de lucro para setor 
este ano, para US$ 11,7 bilhões, 
comparado com estimados US$ 
7,6 bilhões de 2012. A entidade 
citou uma desaceleração em 
mercados como o Brasil e Índia 
para a revisão de projeções. Para 
2014, a Iata prevê um lucro de 
US$ 16,4 bilhões para o setor. 

A Telefónica, gigante espanhola 
das telecomunicações, está 
negociando um aumento da sua 
participação na Telco, holding 
que controla a endividada Tele-
com Italia, de 46% para 70% até 
o fim do mês, disseram pessoas 
a par do assunto à agência Dow 
Jones. Elas acrescentaram que a 
Telefónica poderia comprar os 
restantes 30% até março de 2014 
e então dissolver a holding.

A China National Gold, mine-
radora de ouro chinesa, teve 
discussões sobre a possível com-
pra de uma fatia na canadense 
Ivanhoe, disseram pessoas a par 
do assunto. O negócio marcaria 
mais um passo na internaciona-
lização da mineradora chinesa.

REGIONAL

A Andina, empresa chilena de 
bebidas que é a terceira maior 
engarrafadora da Coca-Cola na 
América Latina, planeja emitir 
US$ 600 milhões de títulos de 
dívida no mercado internacio-
nal com vencimento em 2023, 
segundo uma pessoa a par do 
assunto. O dinheiro será usado 
para financiar a aquisição do 
grupo brasileiro Ipiranga por 
R$1,22 bilhão, além de outras 
necessidades corporativas.

A Femsa, fabricante de bebidas 
e varejista do México, divulgou 
que comprou uma participação 
de 80% na rede de restauran-
tes Doña Tota, que opera 204 
estabelecimentos no país e 11 
no Texas, EUA. O negócio, cujo 
valor não foi revelado, ainda 
tem que ser aprovado pelos 
reguladores mexicanos.

A Prologis, construtora e 
administradora americana de 
imóveis comerciais, anunciou 
um contrato com a unidade de 
vendas pela internet do vare-
jista Walmart no Brasil, a WMB 
Comércio Eletrônico, para cons-
truir um centro de distribuição 
de 53.500 metros quadrados em 
São Paulo. Não foram revelados 
valores financeiros.  

A Lala, maior grupo de laticí-
nios do México, planeja realizar 
uma oferta pública inicial de 
ações na bolsa do país, segundo 
documentos preliminares 
submetidos aos reguladores. A 
empresa, que divulgou lucro de 
US$ 77 milhões e vendas de US$ 
1,6 bilhão no primeiro semestre, 
espera arrecadar pelo menos 
US$ 700 milhões na operação, 
segundo a agência Bloomberg.

Leslie Josephs e Neena Rai
The Wall Street Journal

Consumidores da Califórnia 
até a Suíça estão criando gosto 
pelo chocolate escuro, ou amar-
go, dando uma mordida no 
suprimento mundial de cacau 
e elevando os preços dos doces, 
tanto nas lojas de chocolates finos 
como no mercado de massa.

O custo de um quilo de cho-
colate nos Estados Unidos deve 
alcançar um recorde de US$ 
12,25 este ano, um aumento de 
45% em relação a 2007, segundo 
a firma de pesquisas de mercado 
Euromonitor International.

Os preços estão em alta devido 
a uma escassez de grãos de cacau, 
que são torrados e moídos para 
fazer chocolate. Especialistas do 
mercado estimam que a oferta 
ficará aquém da demanda este 
ano pela primeira vez desde 
2010 e que a seca deverá preju-
dicar a próxima safra na África 
Ocidental, onde 70% dos grãos 
de cacau são produzidos.

O déficit no fornecimento 
está surgindo justamente agora 
que os americanos e europeus 
estão comprando mais chocola-
te, especialmente as variedades 
mais escuras, tanto por razões 
econômicas como de saúde. O 
chocolate amargo em geral leva 
mais cacau por unidade de peso 
do que o chocolate ao leite, o que 
significa que até mesmo peque-
nas mudanças nas tendências 
de compra podem exercer um 
grande impacto no mercado de 
futuros de cacau, avaliado em 
US$ 5,4 bilhões, segundo opera-
dores e investidores.

Os preços do cacau aumenta-
ram 21% no terceiro trimestre 
até agora, superando os índices 
gerais de commodities. Os fun-
dos de hedge e outros gestores 
de ativos estão fazendo apostas 

otimistas nos futuros de cacau 
em números sem precedentes, 
confiando em que o crescimen-
to econômico estável das econo-
mias desenvolvidas vai continu-
ar a impulsionar a recuperação. 
Grandes aumentos no consumo 
em mercados emergentes, como 
o Brasil, também estão ajudan-
do a elevar os preços.

Os números recentes de ven-
das de chocolate revelam “uma 
recuperação melhor que a espe-
rada em mercados importan-
tes como América do Norte e 
norte da Europa”, diz Jonathan 
Parkman, responsável por ati-
vos do setor agrícola na Marex 
Spectron, corretora londrina de 
commodities. “A volta da con-
fiança permitiu ao consumidor 
comprar um pouco mais de cho-
colates das marcas de luxo.”

Este ano, o consumo total de 
chocolate nos Estados Unidos 
deverá crescer pela primeira vez 
desde 2008, segundo a Euromo-
nitor. A demanda deve aumen-
tar na Europa Ocidental pelo 
quarto ano consecutivo.

“As pessoas estão voltando a 
comprar por impulso”, diz Kip 
Walk, diretor de sustentabilidade 
da Blommer Chocolate Co., que 
fabrica chocolate para empresas 
de alimentos, acrescentando que 
a procura pelo chocolate refinado 
reflete uma demanda reprimida, 
que continua a se recuperar da 
crise financeira global.

O chocolate amargo é o maior 
motor dessa nova demanda, 
segundo a firma de pesquisa de 
mercado NPD Group. 

A participação de mercado das 
barras de chocolate amargo nos 
EUA vai se aproximar de 20% este 
ano, ante pouco mais de 18% em 
2008, segundo a Euromonitor. 
Na Suíça, onde o consumo de 
chocolate per capita é dos mais 
altos do mundo, a proporção do 
chocolate escuro saltou de 22% 
para 30% nesse período.

“Há uma tendência geral em 
favor do chocolate escuro”, disse 
Nicholas Fereday, analista da 
indústria de alimentos do Rabo-
bank. “O benefício do alto teor 
de cacau é ter um menor teor 

de açúcar, e é isso que vai atrair 
quem quer reduzir calorias.”

No início deste mês, a Comis-
são Europeia decidiu que a fabri-
cante de chocolate suíça Barry 
Callebaut AG pode anunciar, 
legalmente, que o consumo de 
um dos seus produtos de cho-
colate, o Acticoa, pode ajudar a 
manter uma circulação sanguí-
nea saudável.

Os recém-convertidos ao cho-
colate amargo dizem que foram 
conquistados pelos muito pro-
movidos benefícios à saúde e 
pelo menor teor de açúcar em 
relação ao chocolate ao leite.

“Quando fiquei mais velha 
passei a gostar mais do chocolate 
amargo, sabendo que tem mais 
valor nutritivo que [o chocolate] 
ao leite”, diz a estudante de nutri-
ção Charlotte Vance, de 22 anos, 
que é de Los Angeles.

Os fabricantes de doces já 
notaram a tendência. A Her-
shey Co., a maior fabricante de 
doces dos EUA em vendas, vem 
ampliando sua linha de produ-
tos, incluindo versões em choco-
late amargo de marcas conheci-
das como Kit-Kat.

Alguns investidores, porém, 
acreditam que a recuperação no 
mercado de futuros de cacau é 
exagerada.

As perspectivas para o forneci-
mento da África Ocidental estão 
muito pessimistas, e os preços do 
cacau provavelmente cairão de 
novo logo que a colheita come-
çar, em meados de outubro, disse 
Shawn Hackett, presidente da 
corretora e consultora Hackett 
Financial Advisors, da Flórida. 

 O mercado de futuros de cacau 
está passando por um “frenesi”, 
disse Hackett. Isso tem todos os 
elementos de especulação, disse.

 (Colaboraram Tatyana  
Shumsky, Annie Gasparro  
e Alexandra Wexler.) 

Chocolate amargo conquista consumidor

Rachel Feintzeig
The Wall Street Journal

Os funcionários de muitas 
empresas americanas estão colo-
cando novas tarefas na lista de 
trabalho: cumprimentar os cole-
gas e não se esquecer de sorrir.

Pode ser difícil para as com-
panhias admitir que o ambiente 
de trabalho em seus escritórios 
com frequência não é agradável 
— com colegas acostumados a 
fazer comentários humilhantes 
“de brincadeira” ou a dar respos-
tas ásperas especialmente quan-
do estão sob pressão —, o que 
pode levar a perda de produtivi-
dade, criatividade e talento. Em 
ciclos econômicos de crescimen-
to lento, em que os empregados 
são forçados a trabalhar mais 
com menos recursos e tendem 
a ficar mais estressados, o nível 
de grosseria aumenta. Então, 
algumas empresas estão incenti-
vando seus empregados a serem 
mais sociáveis.

Um comportamento grossei-
ro pode “se espalhar como um 
vírus entre as equipes de traba-
lho”, diz Elizabeth Holloway, 

professora de psicologia da 
Universidade Antioch e consul-
tora de civilidade.

Cerca de 96% dos 3.000 parti-
cipantes de um estudo da Uni-
versidade de Georgetown e da 
Faculdade de Administração de 
Empresas Thunderbird disseram 
que já foram maltratados por 
colegas e outros 98% já presencia-
ram abusos no local de trabalho.

Algumas organizações estão 
criando regras para promover a 
simpatia. No centro médico Ochs-
ner, de Louisiana, funcionários 
são obrigados a seguir a “regra 
3/2”, pela qual eles têm que olhar 
nos olhos de qualquer pessoa no 
raio de distância de 3 metros e 
cumprimentar qualquer pessoa 
no raio  de 2 metros. 

Mas nem todas vão tão longe 
quanto a Southwest Airlines. A 
empresa aérea tem um departa-
mento inteiro para enviar mensa-
gens de apoio a empregados com 
familiares doentes ou felicitações 
quando um casal tem um bebê.

Sorria! Empresas buscam 
mais cortesia no trabalho 

Leia artigo completo no site

BLOOMBERG NEWS

Mudança de gosto altera mercado
Maior demanda por chocolate amargo e escassez de cacau elevam os preços

Distribuição das vendas de barras de chocolate, em percentual

Nota: Preço médio para anos civis até 2012 e das 52 semanas encerradas em 11 de agosto de 2013
Fontes: Euromonitor (vendas); Infoscan Reviews, Information Resources (preços) The Wall Street Journal
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Desconexão
A negociação das ações da BlackBerry foram suspensas na sexta-feira,
depois que ela divulgou dados alarmantes sobre sua situação 
financeira, e ontem, após anúncio de um acordo para fechar seu capital
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 set. 2013, Empresas, p. B8.




