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a RIM desde 1999, Peter 
Gould participou do lan
çamento do primeiro pro
duto BlackBerry no mer
cado, comandou diferen

tes á reas na América Latina nos últi
mos cinco anos e agora é o vice-presi
dente e diretor geral da RIM para o 
Brasil. Baseado na sede da empresa, 
no Canadá, Gould faz não apenas a 
ponte aérea Brasil-Canadá duas ou 
três vezes ao mês , mas t ambém a 
ponte das demandas específicas dos 
requerimentos de um mercado tão 
particular aos olhos da RIM como o 
mercado brasileiro. 

T E L E T I M E - A RIM revolucionou 
o mercado de smartphones, mas a 
companhia tem perdido market 
share. O CEO, Thorsten Heins, reco
nheceu durante a última divulgação 
trimestral de resultados que a com
panhia precisava mudar a estratégia 
para garantir seu futuro, voltando a 
focar no mercado corporativo, e foi 
enfático ao dizer que ao querer 
abraçar o mundo e focar em tudo 
correu-se o risco de não fazer nada 
direito. O que realmente significa 
focar no core business da empresa? 

Peter Gould - O DNA, as raízes da 
RIM estão no mercado corporativo, e 
acho que o que ele quis dizer era que é 
difícil ser todas as coisas para todas as 
pessoas. Não há uma quantidade infini
ta de recursos de desenvolvimento, de 
recursos de marketing, de pessoas para 
servir a todos os mercados. Estamos 
passando por uma transição pesada, 
mudando o nosso sistema operacional 
para o BlackBerry 10. É uma transfor
mação grande. Outros fabricantes já 
fizeram isso no passado, como a Apple. 
Essa é a segunda vez que fazemos isso. 
Tínhamos um sistema operacional em 
ambiente C++, mudamos para Java e 
agora estamos mudando para a plata
forma QNX, que é a base do BlackBerry 
10. Não quer dizer que estamos saindo 

do mercado consumer. O que realmen
te queremos é nos certificar de que 
aquele core, a proposta de valor do 
BlackBerry para o mercado corporati
vo, permanece forte, permaneça intac
ta, e que os nossos clientes entendam 
completamente que estamos investindo 
pesado para assegurar que o sistema 
BlackBerry exista no longo prazo. 

E o que o futuro guarda para o 
mercado corporativo? 

Coisas como a plataforma Mobile 
Fusion. Com ela estamos permitindo a 
capacidade de gerenciar os dispositivos 
dos nossos concorrentes na nossa plata

forma. E por que uma empresa faria 
isso? A resposta é que a realidade de 
hoje de Bring Your Own Device (BYOD) é 
um movimento que está realmente acon
tecendo. Você pode escolher ignorá-lo e 
esperar que esse movimento passe, mas 
isso seria tolo, porque não vai desapare
cer tão cedo. É uma nova tendência e 
resolvemos abraçá-la. Nossos clientes 
corporativos estão contando com a gente 
para incorporar as tendências. As pesso
as às vezes perdem de vista algumas das 
coisas que conseguimos realizar. Temos 
300 mil clientes corporativos em todo o 
mundo, e não me refiro a indivíduos, 
mas sim empresas. São 300 mil compa
nhias que têm nosso software instalado 
atrás de seus firewalls. E isso não acon
tece do dia para a noite, e não acontece 
sem um alto grau de confiança e, é claro, 
do foco em segurança e em tudo mais 
que fizemos. Nosso negócio de software é 
muito robusto e nossos clientes confiam 
em nós, construímos essa plataforma. As 
pessoas precisam entender o quão dedi
cados estamos para com o mercado cor
porativo. Não é uma mudança de estra
tégia que diz que a gente está deixando 
algum outro mercado para fazer isso. É 
apenas a reafirmação de que estamos 
dedicados a este segmento de mercado. 

A RIM tem crescido muito na 
A m é r i c a Latina, par t icularmente 
entre o segmento jovem, que nada 
mais é do que o segmento consumer. 

Sim. O BBM (BlackBerry Message) é 
um fenômeno cultural na América 
Latina, assim como na Indonésia, grande 
parte da Europa, Dubai, Venezuela, no 
mundo todo. É cross segment, atrai 
jovens e adultos, mas os usuários primá
rios do BBM, o que alimenta o cresci
mento do BBM, é o segmento jovem. A 
ideia é atrair usuários em idade jovem e 
eles se tornam clientes para a vida toda. 
Muito do que se ouve e lê é baseado no 
mercado dos Estados Unidos. E os EUA 
são apenas 7% do mercado global de 
smartphones. 90% do que se lê, das opi-
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quatro anos. Abrimos a fábrica em 
março de 2010. Estávamos no Brasil 
antes disso, mas é difícil fazer negócios 
no Brasil a não ser que se fabrique local
mente. Se olharmos a Venezuela, México 
e assim por diante, veremos provavel
mente mais BlackBerries do que no 
Brasil, mas isso é também um reflexo do 
tempo em que já estamos naqueles mer
cados. O Brasil é um ambiente diferente, 
a infraestrutura está chegando lá agora, 
a cobertura está melhorando, mas é um 
desafio ainda. Mas o mercado de usuá
rios finais está acontecendo no Brasil. O 
crescimento do BBM, por exemplo, está 
começando a decolar. 

O BBM tem um grande apelo junto 
ao público jovem. isso que estão 
mirando no Brasil para fazê-los cres
cer, para aumentar a velocidade desse 
crescimento? 

Estamos investindo fortemente 
em marketing no Brasil e do 
ponto de vista do BBM estamos 
gastando muito tempo com a 
comunidade de desenvolvedo
res de aplicativos. Há quase mil 
aplicativos na App World com conectivi
dade ao BBM, que integram por exemplo 
Facebook e Foursquare ao aplicativo 
BBM. Na semana passada havia 5 
milhões de downloads por dia e agora 
provavelmente esse volume já deve estar 
em cerca de 6 milhões na App World. 
Uma grande porcentagem desses down
loads é de apps conectados ao BBM. Para 
dar uma ideia da popularidade, temos 77 
milhões de assinantes BlackBerry, 55 
milhões desses são usuários do BBM e, 
pelas últimas conversas internas, esse 
número já pode ter chegado a 60 milhões. 
E continua a crescer. Acho que acaba
mos sendo mal interpretados, franca
mente. As pessoas não acham que esta
mos crescendo e estamos crescendo 
absurdamente. Crescemos 59% na com
paração anual e isso é um crescimento 
bem impressionante. No Brasil, cerca de 
60% dos assinantes que adicionamos 
foram adquiridos nos últimos 12 meses. 

E como está a relação da RIM com 
as carriers brasileiras? 

Ótima. Nossas relações com as ope
radoras no Brasil são muito fortes. 
Estão todas aqui no BlackBerry World 
2012 e tive reuniões com cada uma 
delas, querem saber mais, aprender 
mais sobre o BB 10. Acho que as opera
doras vêem a RIM como os cowboys de 

chapéu branco, os mocinhos, enquanto 
os bandidos usam chapéu preto. Não 
estou tentando destruir o negócio delas, 
estou ajudando-as a viabilizar seu negó
cio. Quero que tenham sucesso, que 
sejam lucrativas. Há muitas companhias 
por aí que estão colocando termos ultra
jantes na mesa para fazer negócios, e 
nós não estamos. Sempre fomos bons 
para com suas redes. Sempre tratamos 
nossas operadoras parceiras com res
peito e continuaremos a agir assim. 
Queremos que tenham sucesso, sejam 
lucrativas, estamos introduzindo novos 
serviços com todas as operadoras. Se 
olhar nos sites das teles, verão ótimos 
planos de tarifas de baixo custo para 
BBM. Há vários novos planos de servi
ços que diferentes teles lançarão nos 
próximos 30 dias. São planos low tear, 
isto é, baratos, e não de baixa qualidade 
ou de baixo uso. Isso permite que a car-
rier introduza alguns planos de tarifa 
agressivos para o segmento jovem, prin
cipalmente. Um jovem de 16 anos, por 
exemplo, que não possa pagar por um 

plano de tarifa alto, provavelmente pode 
pagar R$ 10 ou R$ 15 por mês para ter 
acesso ao Facebook e BBM e algo mais. 

Quais as perspectivas da RIM 
para o Brasil e qual papel o País 
deve desempenhar na estratégia da 
empresa? 

O Brasil, é claro, é um mercado enor
me, muito importante para a RIM. Temos 
o que chamamos de os 21 mercados-
-chave globalmente e o Brasil é um no 
qual prestamos realmente muita aten
ção. Estamos investindo, temos escritó
rios locais, muitos funcionários e infraes-
trutura. O Brasil é a nossa "beachhead", 
nossa cabeça-de-ponte para atacar o 
mercado da América Latina. E para ter 
sucesso nessa região é preciso ter uma 
presença no Brasil. Há uma oportunida
de enorme no mercado de PMEs. O 
nosso maior desafio no Brasil é que todo 
mundo pensa que BB é apenas para o 
negócios. E como mudar um pouco isso? 
Começa pelo reconhecimento do fato de 
que somos para trabalho, mas também 
para jogos, entretenimento, para tudo. 
Para mudar isso, lançamos uma nova 
campanha de marketing no País. Foi a 
campanha "Qual é o seu outro lado?", 
que coloca o BlackBerry como "For fun. 
For work. For everything." 

A prioridade é quem ainda não tem 
smartphone ou aqueles que já têm um 
smartphone, mas não um BB? 

Ambos. 0 mercado brasileiro está 
crescendo muito rapidamente. O merca
do global de smartphones está crescen
do, mas o Brasil está crescendo especial
mente rápido. E acredito que a grande 
razão para isto é que muitos brasileiros 
estão tendo sua primeira e muitas vezes 
única experiência de Internet em um 
dispositivo móvel. 0 que é único se com
parado a outras partes do mundo. E isso 
é o que está alimentando o crescimento 
do mercado de smartphones. Há muitas 
pessoas no Brasil que têm telefones "bur
ros", feature phones, e o próximo hand-
set que comprarão será um smartphone. 
E há também os usuários corporativos, 
de pequenos, médios e grandes empre
sas que o estão usando como ferramenta 
de comunicação. É uma pergunta difícil 
porque há mercados diferentes e diferen
tes razões para que as pessoas comprem 
um smartphone. É similar ao que acon
tece em muitas partes do mundo, mas há 
um grande desejo por parte dos brasilei
ros de ter acesso à Internet. 
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Text Box
Fonte: Teletime, São Paulo, ano 15, n. 154, p. 13-16, maio 2012.




