
Brasileiros querem viajar dentro do país
Uma pesquisa do Ministério do Turismo, em parceria com a Fundação

Getúlio Vargas, revela que 74,1% dos brasileiros que declararam

a intenção de viajar devem escolher um destino no país. Setembro

registrou o maior índice de intenção de viagem do ano, com 32,1%

de respostas. O Nordeste aparece como o principal destino planejado

(48,8%), seguido pelo Sudeste (18,5%) e Sul (17,9%).

Os fundadores
da companhia
contrataram
o Goldman Sachs
para estudar as ações.
A proposta pela
BlackBerry competiria
com a oferta de US$
4,7 bilhões do Fairfax

Divulgação

Mike Lazaridis e Douglas Fregin,
cofundadores da BlackBerry, afir-
maram que podem fazer uma ofer-
ta de aquisição da empresa, cor-
rendo contra o relógio para resga-
tar a fabricante canadense de
smartphones que vem lutando pa-
ra encontrar um salvador.

Os dois executivos contrataram
o Goldman Sachs e a Centerview
Partners para ajudá-los a estudar
suasopções, deacordo com um do-
cumento registrado ontem. Uma
proposta pela BlackBerry competi-
ria com a oferta de US$ 4,7 bilhões
do Fairfax Financial Holdings Ltds,
maior acionista da companhia,
que está buscando parceiros para
ajudá-lo a financiar a compra.

A BlackBerry colocou-se à
venda depois de falhar na recupe-
ração de sua participação de mer-
cado com novos produtos, após
anos perdendo terreno para a Ap-
ple e a Samsung. Os cofundado-
res disseram que o objetivo é “es-
tabilizar e reinventar a compa-
nhia, baseado em um plano de-
senvolvido por eles”.

“É um negócio difícil”, afir-
mou David Cockfield, um gestor
de fundosdoNorthlandWealthMa-

nagement, em Toronto. Lazaridis
“temdeencontraralguémqueacre-
dite e esteja disposto a assinar al-
guns grandes cheques”, disse. Sua
empresa gerencia cerca de 225 mi-
lhões de dólares canadenses (US$
216milhões), incluindoumapeque-
na parcela de ações da BlackBerry.

O Fairfax não está trabalhando
atualmente com Lazaridis e Fre-
gin, disse uma pessoa familiariza-
da com a negociação, que pediu

para não ser identificada, pelo fa-
to do assunto ser privado. John
Varnell, vice-presidente de desen-
volvimento corporativo do Fair-
fax, não comentou o tema. Lazari-
dis e Fregin não estavam disponí-
veis para entrevistas, disse Mike
Sitrick, porta-voz dos executivos.

Um comitê especial do conse-
lho da BlackBerry continua a re-
ver suas opções, afirmou Lisette
Kwong, porta-voz da compa-
nhia, por e-mail. “Nós não te-
mos a intenção de divulgar novos
desenvolvimentos no processo
até que uma transação específica
seja aprovada ou a análise das al-
ternativas estratégicas seja con-
cluída”, disse ela.

As ações da BlackBerry subi-
ram 1,1%, para US$ 8,20, no fecha-
mento da bolsa em Nova York, dei-
xando os papeis 8,9% abaixo da
proposta de US$ 9 por ação do
Fairfax. Os cofundadores contro-
lam juntos 8% das ações, afirmou
o documento. O Fairfax detém
uma participação de 9,9%.

A BlackBerry concordou em pa-
gar uma taxa de US$ 0,30 por
ação, ou US$ 157 milhões, se en-
contrar um acordo mais vantajo-

so com outro comprador. A taxa
de quebra do acordo sobe para
US$ 0,50 por ação, ou US$ 262 mi-
lhões, se a fabricante de smartpho-
nes e o Fairfax assinarem uma
transação definitiva.

Sob o seu acordo com a Black-
Berry, o Fairfax tem até o dia 4 de
novembro para fazer uma oferta
definitiva pela companhia.

Desde que abandonou o co-
mando da BlackBerry e deixou o

conselho da empresa, em março,
Lazaridis tem focado sua atenção
na computação quântica e na na-
notecnologia. Ele e Fregin são do-
nos agora da Quantum Valley In-
vestments, que se concentra no
desenvolvimento de tecnologia
de computação quântica. Fregin
deixou a BlackBerry em 2007.
Thorsten Hein tornou-se executi-
vo-chefe da companhia no ano
passado e Lazaridis ficou como
vice-presidente até maio.

Enquanto Lazaridis e Fregin
afirmam que têm um plano de re-
cuperação para a BlackBerry, a
empresa está agora mais aberta
a uma separação, em meio a
preocupações de que o Fairfax
não consiga um financiamento
ou parceiros para a sua oferta,
disse uma pessoa familiarizada
com o assunto.

Companhias como SAP, Cisco
e Samsung — que foram aborda-
das na semana passada por exe-
cutivos que estão assessorando a
BlackBerry — indicaram que es-
tão interessados somente em al-
gumas divisões da companhia,
afirmaram pessoas a par das dis-
cussões. Bloomberg

NoahBerger/Bloomberg

BlackBerry de volta às origens
Os dois fundadores da fabricante de celulares, Mike Lazaridis e Douglas Fregin, estudam fazer oferta pela

empresa, que viu sua participação em smartphones despencar com a popularização dos teclados touch screen

TURISMO

MikeLazaridisavaliaumplanoderecuperaçãoparaaBlackBerryemmeioàpreocupaçãodequeoFairfaxnãoconsigaumfinanciamentoouparceirosparaasuaoferta

BlackBerry
colocou-se à venda
depois de falhar
na recuperação
de sua participação
de mercado com novos
produtos, após anos
perdendo terreno para
a Apple e a Samsung
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11, 12 e 13 out. 2013, Empresas, p. 13.
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