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Muita gente fez fila ontem para comprar o mais novo iPhone, que foi lançado em cinco países. 
Mas o celular inteligente da Apple Inc. também está ganhando terreno longe do frenesi das 
calçadas, com clientes empresariais. 
 
Nos Estados Unidos, empresas como a Bausch & Lomb Inc. estão comprando iPhones para 
seus empregados, em alguns casos em substituição a BlackBerrys. Este ano, a fabricante de 
produtos oftalmológicos fez do iPhone o telefone padrão para sua equipe de vendas. Agora, 
cerca de 1.200 vendedores têm o aparelho. 
 
O BlackBerry, da Research In Motion Ltd., é há muito o celular padrão para as empresas, 
basicamente porque a RIM tornou fácil para os departamentos de tecnologia delas administrar 
e garantir a segurança dos dados de seus aparelhos. Profissionais de tecnologia da informação 
desprezaram o iPhone como um brinquedo, e muitos simplesmente o baniram de suas 
empresas. 
 
Mas, embora o BlackBerry ainda seja o celular mais popular entre as empresas, com 70% dos 
departamentos de TI nos EUA dando suporte ao aparelho, aproximadamente 29% das 
empresas dão agora suporte ao iPhone ante 17% no ano passado e zero em 2007, quando o 
aparelho foi lançado, segundo a Forrester Research. Um catalisador é que os empregados 
estão pedindo pelo iPhone, mesmo que tenham de pagar pelo aparelho eles mesmos. O banco 
de investimento Kaufman Bros. estima que a Apple venderá 9 milhões de iPhones no atual 
trimestre, que termina em 30 de junho - desses, 1,5 milhão a 2 milhões seriam da nova 
versão lançada ontem. 
 
Quando indagado se está preocupado com o avanço de outros aparelhos como o iPhone nas 
empresas, o diretor da RIM Tyler Lassard diz: "Vemos outros fornecedores entrando [nesse 
mercado], mas nós também continuamos expandindo". Ele acrescentou que a RIM também 
está ampliando rapidamente suas vendas para pessoas físicas. 
 
Um obstáculo que a RIM enfrenta é o dos aplicativos. Quando o site de restaurantes 
Urbanspoon criou um aplicativo para o iPhone, da Apple Inc., com dicas de restaurantes, sua 
equipe de dois programadoras criou o programa sozinha em dois meses. Mas quando 
decidiram adaptá-lo para os BlackBerrys, o processo ficou tão complexo que uma empresa de 
software inteira levou três meses para concluir o processo, e o número de cópias baixadas 
ainda não decolou como no caso do iPhone. 
 
A RIM, que tem sede em Waterloo, na província canadense de Ontario, está fazendo mudanças 
para tentar atrair software mais atraente para seus celulares. Os fabricantes de celulares 
inteligentes acreditam que esses aplicativos - que vão de jogos a conversores de moeda - são 
cruciais para conquistar clientes. 
 
Mas, diz Ethan Lowry, co-fundador da Urbanspoon, "o BlackBerry vai ter muita dificuldade" 
para conquistar os criadores de software. 
 
No momento, o iPhone lidera a guerra de aplicativos para celulares. Ele conta com 225.000 
programas, e esse número cresce quase 15.000 por semana. Por outro lado, a loja App World, 
da RIM, tem apenas 7.000 aplicativos. Nem a RIM nem a Apple revelam quanto ganham com 
suas lojas de aplicativos. Mas Shaw Wu, analista da Kaufman Bros., estima que a App World 
da Rim tenha gerado menos de US$ 10 milhões em receita no ano passado e que a App Store 
da Apple tenha rendido algumas centenas de milhões. 
 
Alguns criadores de aplicativos abandonaram o BlackBerry porque desenvolver aplicativos para 
ele é muito demorado e o potencial de lucro, muito pequeno. 
 
Programadores dizem que o maior obstáculo à criação de programas para o BlackBerry é a 
variedade de modelos do aparelho e suas diferentes telas, capacidade de processamento e 



recursos. Uma fileira de botões que pareça boa na tela de um modelo pode não caber nas telas 
de outros. O BlackBerry Storm, por exemplo, tem tela de toque, enquanto o Curve tem a 
chamada "trackball" e painéis de toque, enquanto o Pearl tem metade da capacidade de 
processamento do Bold. 
 
Essa complexidade faz com que projetar aplicativos para o BlackBerry possa ser mais 
complicado que para o iPhone, com seus recursos padronizados, ou celulares que usam o 
sistema operacional Android, do Google Inc., em que boa parte da programação necessária 
para adaptar o programa a vários aparelhos é feita automaticamente por um código especial. 
 
Executivos da RIM dizem que compreendem os desafios e estão se apressando para corrigi-los. 
A empresa informa que deve lançar nos próximos meses um novo kit de criação de aplicativos 
mais fácil de usar. 
 
Até a forte segurança que torna o BlackBerry tão atraente para as empresas pode complicar as 
coisas para os criadores de aplicativos para uso pessoal. O aplicativo da Urbanspoon, por 
exemplo, recomenda restaurantes com base na localização do celular, diz Lowry. Mas algumas 
empresas têm definições de segurança em seus servidores que impedem a divulgação desse 
tipo de informação, diz ele. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 jun. 2010, Empresas, p. B9. 


