
A BlackBerry está abandonando
seu plano de venda e irá captar cer-
ca de US$ 1 bilhão com sua maior
acionista, a Fairfax Financial Hol-
dings Ltd, e outros investidores
institucionais enquanto tenta revi-
ver seu negócio.

A colocação privada pode au-
mentar o número de ações da Bla-
ckBerry em até 20%. Às 15h11 (ho-
rário de Brasília), os papéis da em-
presa caíam 13,7%, para US$
6,70, na Nasdaq.

A fabricante de smartphones
disse ontem que o presidente-exe-
cutivo da empresa, Thorsten
Heins, deixará o cargo em cerca
de duas semanas, assim que for en-
cerrada a colocação privada de de-
bêntures conversíveis.

Seu sucessor interino será John
Chen, ex-presidente-executivo
da Sybase, uma empresa de soft-
ware que a SAP adquiriu em 2010.
Chen, que também será o novo
presidente do Conselho da Black-
Berry, entrou no grupo de private
equity Silver Lake como consul-
tor sênior um ano atrás.

A Fairfax Financial Holdings,
vai comprar US$ 250 milhões em
debêntures. A BlackBerry disse
que as debêntures subordinadas
seriam conversíveis em ações co-
muns a US$ 10 e teriam um prazo
de sete anos. A empresa não citou
os demais investidores institucio-
nais que participarão do acordo.

A canadense BlackBerry cres-
ceu de uma pequena startup de
tecnologia para uma empresa
multibilionária ao ser pioneira
em disponibilizar acesso de
emails pelo celular.

Mas a empresa perdeu grande
parte de sua fatia de mercado para
o iPhone da Apple e outros smar-
tphones que rodam o sistema ope-
racional Android, do Google, e há
meses procura um comprador.

A companhia canadense teve
conversas com diversas compa-
nhias, incluindo Cisco Systems,
Google, SAP, Lenovo, Samsung
Electronics, LG Electronics e Intel
Corp para vender partes de seu ne-
gócio, mas nada foi fechado.

A Fairfax anunciou a intenção
de comprar a BlackBerry por US$
9 por ação no final de setembro.
Mas, segundo rumores de merca-
do da última sexta-feira, a empre-
sa estava tendo dificuldades para
financiar a proposta de US$ 4,7 bi-
lhões. Reuters

O presidente-executivo da
Hypermarcas, Claudio Berga-
mo, afirmou ontem que enxerga
manutenção do ritmo de cresci-
mento mostrado no ano para a
demanda do quarto trimestre,
após resultados mais fortes en-
tre julho e setembro.“No acumu-
lado do ano, a gente vê taxa de
9%a 10% de crescimento no se-
tor, o que acreditamos ser uma
boa taxa. Não vemos nenhuma
mudança significativa”, obser-
vou Bergamo.

Acompanhiadivulgou,nasex-
ta passada, um crescimento de
12% na receita líquida do terceiro
trimestre sobre igual período de
2012, para R$ 1,11 bilhão.

SegundoBergamo,houveacele-
ração em agosto e setembro, após
arrefecida no mês de julho. “Tive-
mos um ano bastante errático em
termos de demanda”, disse.

Apesar de a companhia ter si-
nalizado que a expansão deverá fi-
car em patamar mais modesto da-
qui para frente, mais próxima do

crescimento de 10,3% observado
no acumulado do ano, suas ações
subiam ontem, embaladas pela
melhoria operacional mostrada
nas cifras do terceiro trimestre.

Com a redução das despesas
gerais, administrativas e com ven-
das compensando o aumento dos
gastos com marketing, a compa-
nhia elevou a rentabilidade no úl-
timo trimestre. A margem Ebitda
(lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização) ajus-
tada subiu 1,9% sobre o mesmo
período do ano passado, a 23,8%.

Já o lucro avançou 17,3%, para
R$80,2milhões. Analistasespera-
vam leve recuo na comparação
anual, para R$ 66,7 milhões.

“Os números ficaram acima
das estimativas, mostrando um
forte desempenho operacional e
incorporação de sinergias, o que
a coloca mais próxima de alcan-
çar seu guidance no ano e de um
caminho de crescimento susten-
tável”, disse em nota o diretor da
Ativa Corretora, Ricardo Correa.

Ontem, o UBS elevou o preço-
alvo para as ações da Hypermar-
cas de R$ 20 para R$ 23,50, na es-
teira de um terceiro trimestre com
“outro conjunto de bons resulta-
dos, ganhosnareceitaeprodutivi-
dade”,escreveuemrelatóriooana-
lista Gustavo Piras Oliveira.

A Hypermarcas sinalizou que
deverá encerrar 2013 com níveis de
estoques mais normalizados, após
elevá-los durante o primeiro se-
mestre em meio ao processo de
consolidação operacional da fábri-
cadeSenadorCanedo(GO).“Opri-
meiro passo para isso é parar de
comprarmatérias-primaseemba-
lagens. Começou no terceiro tri-
mestre e deve continuar”, disse
emteleconferênciaodiretorfinan-
ceiro da empresa, Martim Mattos.

Para reduzir o impacto do câm-
bio,aempresaaumentousuaprote-
çãocambial,comoperaçõesdehed-
gecobrindocercade50%daexpo-
sição ao dólar, relacionada à emis-
são de bônus de US$ 750 milhões,
com vencimento em 2021.Reuters
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Hypermarcas turbina
lucros no terceiro tri

▲
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Opresidente-executivodaHypermarcas,ClaudioBergamo,acreditaqueocrescimentodoquatrotrimestresemantenhaentre9%e10%

Empresa desiste de achar
comprador e faz oferta
privada de debêntures
conversíveis em ações

A margem Ebitda
(lucro antes de juros,
impostos, depreciação
e amortização) ajustada
subiu 1,9% sobre o
mesmo período de
2012, a 23,8%. O lucro
teve alta de 17,3%,
para R$ 80,2 milhões

Com redução das despesas gerais e vendas compensando o aumento dos gastos com

marketing, a companhia elevou sua rentabilidade de julho e setembro deste ano

Canadense
BlackBerry
muda de plano
e troca o CEO
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 nov. 2013, Empresas, p. 14.
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