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adolescentes
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Na encruzilhada
entreApple eGoogle

O INCRÍVEL CASO

MUDANÇA DA HÁBITO

DO BLACKBERRY QUE
DESAMADURECEU

A fabricante do Blackberry está
em uma encruzilhada. De um la-
do, o pacote de serviços de dados
da Research in Motion (RIM),
que inclui acesso à internet e o
serviço de mensagem instantâ-
nea, é um dos principais fatores
que influenciam a compra de
seus smartphones atualmente.
De outro, a empresa poderia ex-
pandir a atuação levando seus
serviços online para platafor-
mas dos concorrentes, como o
Android e o iPhone.

Em março, o site de tecnologia
Boy Genius Report alardeou que
o Blackberry Messenger (BBM)
ganharia aplicativos para An-
droid e iPhone. Embora a empre-
sa negue quaisquer planos de fa-
zer isso, a abertura do serviço be-
neficiaria os 43 milhões de usuá-
rios ativos do Blackberry Mes-
senger, que, assim também pode-
riam se comunicar com as ou-
tras milhões pessoas que têm
iPhones e celulares do Google –
como é possível fazer com aplica-
tivos multiplataforma como o
WhatsApp.

“O BBM tem sido um catalisa-
dor essencial para o crescimen-
to do Blackberry. O primeiro ce-
lular de muitos adolescente de
13, 14 anos é um Blackberry por
causa do BBM”, disse o diretor
da RIM para América Latina,
Rick Costanzo, em entrevista du-
rante a conferência Blackberry
World, há duas semanas. “Quere-
mos que o serviço seja só nosso.
Não vamos abri-lo. E a realidade
é que é um serviço muito comple-
xo. Se abrirmos para os outros,

podemos não dar conta (da quan-
tidade de usuários).”

Para atender clientes corpora-
tivos, porém, a expansão para ou-
tras plataformas não parece ser
um problema. No mesmo even-
to, a RIM anunciou a compra da
empresa Ubitexx para levar o
seu serviço corporativo para o
Android e iPhone. A decisão, se-
gundo o coordenador da área tec-
nológica da RIM, David Yatch, é
para atender a “pedidos de em-
presas”, que querem uma solu-
ção única para gerenciar os celu-
lares dos funcionários, indepen-
dentemente da plataforma.

“Nosso foco é nas pessoas”,
disse ele, respondendo se havia
uma mudança de direcionamen-
to para a RIM atingir um outro
tipo de consumidor mais jovem.
“O Blackberry tem uma partici-
pação enorme entre adolescen-
tes, especialmente em países em
que o BBM é extremamente po-
pular, como Venezuela, Indoné-
sia, Colômbia. No fim, o que
acho que sempre fizemos bem é
suprir a necessidade de comuni-
cação das pessoas.” / FILIPE

SERRANO

2003 | BlackBerry
7200

Primeira série com tela
colorida, Wi-Fi e Bluetooth

2000 | BlackBerry
957

A novidade era ler e-mails
e navegar na web sem fio

2004 | BlackBerry
8700

Tinha o dobro da memória
dos anteriores: 64 MB

“O primeiro celular de muito
adolescente de 13 anos é
um BlackBerry por causa do
serviço de mensagens”

Rick Costanzo, diretor da RIM
para a América Latina

2007 | BlackBerry
Pearl 8100

Com teclado mais compacto
e primeiro a usar a trackball

2008 | BlackBerry
Curve 8310

Introduzia o teclado curvado,
usado até hoje, e tinha GPS

Celulares Blackberry costuma-
vam frequentar bolsos de ternos
finos e caros. Costumavam. Os
aparelhos conhecidos por seus
modelos quadradões e sistema
único de e-mail e segurança ago-
ra sofrem para caber em aperta-
das calças jeans ou sobrevive-
rem em bolsas escolares.

“Antes, tudo era restrito a
early adopters e ao público cor-
porativo”, conta o analista da
IDC, Bruno Freitas. “Agora, os
smartphones estão chegando à
classe C, que busca mobilidade:
redes sociais, GPS, câmera, músi-
ca; e o mercado percebeu isso.”

Filhos de executivos, mexen-
do nos celulares dos pais, desco-
briram o Blackberry Messenger
ou BBM (leia mais ao lado), de
custo baixo, rápido e prático, pa-
lavras-chave que fizeram com
que o serviço de mensagens se

tornasse um atrativo para jo-
vens. O fenômeno surpreendeu
a própria empresa, que passou a
atender um público inesperado.

Marcelo Godoy, organizador
do festival Mobilefest, descobriu
o serviço de mensagens instantâ-
neas por causa das filhas, quando
aos 14 e 15 anos pediram um
Blackberry justamente pelo tal
BBM. “Usam até hoje para falar
com a mãe e amigas. Desse jeito,
acho que logo vou comprar um
para mim também”, diz Godoy.

O mesmoacontece com o estu-
dante Allan Manfredi Correia,
de 16 anos, que usa o BBM para
falar com os pais e amigos de co-
légio. “Outros aparelhos ainda
saem na frente para jogos e músi-
ca; mas o Blackberry, para con-
versar é melhor, até pelo teclado
físico que facilita na hora de digi-
tar rápido”, diz.

A o p ç ã o p e l o t e c l a d o
QWERTY, aliás, é um dos dife-
renciais da marca. A executiva
Giovana Gomes, de 28 anos, con-
ta que trocou um iPhone pelo
seu Blackberry Curve por conta
dele. “Tem de ter dedo de Gisele
Bündchen para acertar as letras
no touch. Para mim, que escrevo
rápido, é um inferno!”

A corrida pela mudança exis-
te, mas ainda há muito a ser feito,
diz Alex Queiroz, 33 anos, super-
visor de um loja de celulares em
Belém, no Pará. Para ele, a Black-
berry “tem de investir mais em
recursos sociais e mídia”. “Há al-
gum problema com os engenhei-
ros de lá que não conseguem mu-
dar os aparelhos, não se vê inova-
ções concretas”, opina.

Ele explica que empresários
vão à loja para comprar um iPho-

ne para tê-lo como secundário.
“Só não mudam definitivamen-
te por causa da segurança que o
Blackberry oferece.”

Segundo uma pesquisa da con-
sultoria IDC, a RIM fica em quar-
to lugar entre as plataformas pre-
feridas dos desenvolvedores pa-

ra criar aplicativos (a Apple lide-
ra, seguida do Google e Micro-
soft). Atualmente a loja de aplica-
tivos Blackberry App World, pos-
sui o quarto maior acervo de pro-
gramas, com cerca de 18 mil
apps, e uma taxa de 3 milhões de
downloads por dia.

UMA DÉCADAUMA DÉCADA
DE EVOLUÇÃODE EVOLUÇÃO
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Pró e contra.
Abre sites em
Flash, mas
não acessa
e-mails

PRODUTO ❙ Playbook
FABRICANTE ❙ RIM
PREÇO ❙ Sem preço sugerido no
Brasil. Nos Estados Unidos custa
US$ 500 (16 GB), US$ 600 (32
GB) e US$ 700 (64 GB).
DETALHES ❙ Com uma tela me-
nor do que a do iPad (7 polegadas)
e mais leve (425 gramas), o Play-
book é uma terceira via entre o
tablet da Apple e a enxurrada de
aparelhos que usam o Android, do
Google. Para competir com o peso
da marca da Apple e a diversidade
de empresas que têm adotado o
Android em seus tablets, o Play-
book aposta em sistema bastante
parecido com o de seus Black-
berrys e capaz de rodar mais de

um programa simultaneamente. É
possível, por exemplo, plugar o
tablet na TV para assistir a um
vídeo e navegar na internet. A fa-
vor também está a capacidade de
abrir sites em Flash e fazer vídeos
em HD com suas câmeras, uma
frontal (3 MP) e outra traseira (5
MP). Mas o Playbook recebeu críti-
cas por ter sido lançado sem re-
cursos essenciais, o que a RIM
promete corrigir em futuras atuali-
zações de software. Por exemplo,
ele exige que o usuário tenha um
Blackberry para sincronizar
e-mails, calendário e contatos. E
não tem acesso à rede 3G a não
ser que esteja conectado a um
Blackberry. / F.S.

Análise *
Renato Cruz

N
ão está muito fácil a vida da RIM,
fabricante doBlackberry. A empre-
sa foi pioneira nos celulares espe-
cializados em serviços de dados,

há mais de uma década, com aparelhos cria-
dos para a troca de SMS e e-mails. Agora que
todo o mercado está se tornando de smart-
phones, a RIM fica no meio do tiroteio entre o
iPhone, da Apple, e o Android, do Google.

A consultoria Gartner prevê que, mundial-
mente, a participação da RIM no mercado de
celulares inteligentes caia de 16% no ano pas-
sado para 12,6% em 2012. No mesmo período,
a fatia do iOS, da Apple, deve ir de 15,7% para
18,9%; e do Android, de 22,7% para 49,2%.

No mês passado, a RIM reduziu a expectati-
va de lucro para seu primeiro trimestre fiscal
(que terminará no dia 28 deste mês). A proje-
ção anterior era de que o ganho ficasse entre
US$ 1,47 e US$ 1,55 por ação. Agora, é de que
fique de US$ 1,30 a US$ 1,37. Os motivos: ven-
das menores que o esperado e aparelhos ven-
didos mais baratos que o previsto.

O Blackberry tem como pontos fortes a sua
especialização em mensagens e as caracterís-
ticas que o tornam interessantes para o mer-
cado corporativo, como a segurança. O gran-
de desafio é fazer frente às funcionalidades
dos concorrentes que atraem as pessoas fora
do ambiente corporativo, como a facilidade
de uso e a infinidade de aplicativos.

Dagoberto Hajjar, presidente da Advance
Consulting, trocou, no ano passado, seu
Blackberry pelo iPhone: “Fui por 10 anos dire-
tor da Microsoft e não era fã da Apple. Mas foi
só brincar 15 minutos com o iPhone da minha
esposa para decidir mudar. Tem todo um la-
do ‘fun’ que o Blackberry não tem.”

✽

É REPÓRTER DO ESTADÃO E AUTOR DO BLOG QUE

LEVA SEU NOME, NO SITE DO LINK

O QUE É BBM E COMO ELE FUNCIONA

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Há um lado ‘fun’
que o Blackberry
não tem

2009 | BlackBerry
Bold 9700

Incluía um trackpad
óptico sensível ao toque

2010 | BlackBerry
Pearl 3G 9100

O modelo em formato de
barra com conexão 3G

2010 | BlackBerry
Torch 9800

Com tela sensível e teclado
QWERTY no formato slider

✱

2008 | BlackBerry
Bold 9000

Primeiro modelo compatível
com redes 3G

2008 | BlackBerry
Pearl 8220 Flip

Com atraso, o primeiro
modelo no formato flip

2008 | BlackBerry
Storm 9500

Na esteira do iPhone, sem
teclado e com tela sensível
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TERCEIRA VIA

Sistema troca mensagens usando servidor da RIM
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 16 maio 2011, Link, p. L4 e L5.




