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Demanda geral por BlackBerry e sucesso de vendas do modelo Torch elevaram os embarques 
da fabricante em 45% 
 
A forte demanda por smartphones BlackBerry levou a Research In Motion (RIM) a superar as 
expectativas de ganhos de Wall Street para o segundo trimestre fiscal. As vendas da fabricante 
somaram US$ 4,62 bilhões, avanço de 9% em relação ao primeiro trimestre e de 31% em 
relação ao mesmo período do ano passado. Da mesma forma, os ganhos por ação saltaram 
76%, chegando a US$ 1,46. Os embarques da linha BlackBerry avançaram 45%, totalizando 
12,1 milhões na comparação com igual período de 2009. Com essa leva, a RIM chega a 115 
milhões de devices distribuídos.  
 
Durante o segundo trimestre, a RIM adicionou à sua base aproximadamente 4,5 milhões de 
novos assinantes, dentro de uma base total de 50 milhões, informa a companhia. Neste caso, 
entretanto, o avanço ficou um pouco abaixo do esperado por analistas de mercado.  
 
"Os sólidos resultados financeiros da RIM no segundo trimestre são resultado da execução 
efetiva do negócio e da forte demanda pelo nosso portfólio de smartphones e serviços em 
mercados em todo o mundo", aponta Jim Balsillie, co-CEO da fabricante, em comunicado. 
"Esperamos que este ritmo continue no terceiro trimestre já que estenderemos o lançamento 
de novos produtos incluindo o Torch em mercado adicionais."  
 
Ainda que tenha superado as expectativas de mercado, a RIM continua enfrentando forte 
concorrência da Apple e de aparelhos com o sistema Android. Mas analistas dizem, no entanto, 
que o BlackBerry continua forte no segmento corporativo. No mês passado, o primeiro modelo 
com teclado deslizante da companhia, o BlackBerry Torch, começou a ser vendido nos Estados 
Unidos e, desde então, opiniões diversas foram lançadas. As vendas têm sido boas, com 
perspectiva de melhora. Balsillie fala do Torch, entretanto, como sendo o lançamento de maior 
sucesso na história da empresa, embora não fale sobre números.  
 
Para o terceiro trimestre, a terminar em 27 de novembro, a RIM espera embarcar entre 13,8 
milhões e 14,4 milhões de smartphones, adicionando até 5,4 milhões de assinantes à sua 
base. 
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