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As últimas semanas têm sido emblemáti-
cas para o entendimento das novas es-

tratégias da Research In Motion (RIM) para 
manter-se como um player global relevan-
te no mercado de  smartphones. Ao mesmo 
tempo em que o presidente e CEO da fabri-
cante dos aparelhos BlackBerry admitia que 
o desempenho financeiro da empresa con-
tinuará a ser colocado em testes nos próxi-
mos trimestres (leia mais ao lado), a compa-
nhia anunciava na Colômbia o lançamento 
de dois modelos exclusivos para os países 
latino-americanos. 

Batizados de Curve 9320 e Curve 9220, 
os aparelhos são voltados para os consu-
midores jovens e com menor poder aqui-
sitivo. Historicamente, a marca cresceu 
junto a pessoas que usavam o aparelho 
para atividades corporativas. Mas o ce-
nário começou a ficar mais desafiador 
com o lançamento e ascensão do iPho-
ne, a partir de 2007. Em outubro do ano 
passado, outro grande baque: uma falha 
técnica deixou o sistema da empresa fo-
ra do ar na Europa e, depois, se espalhou 
para os EUA, durante três dias. Para com-
pensar os consumidores, a empresa che-
gou a oferecer aplicativos grátis duran-
te quatro semanas. Nos EUA, em 2009 a 
BlackBerry tinha 44% de share nos siste-
mas operacionais de  smartphones, contra 
24% da Apple e 9% do Android. Segundo 
dados da consultoria NPD Group, ao fi-
nal de 2011, o sistema Android estava na 
ponta com 52% de participação, contra 
32% da Apple. A BlackBerry ficou com 
menos de 10%.

A queda acentuada em seu principal 
mercado fez a empresa aumentar suas 
apostas em países emergentes, especial-
mente na América Latina, onde é líder de 
mercado na Colômbia, Venezuela e Méxi-
co. “Estamos entusiasmados e queremos 
investir no Brasil através de campanhas 
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de marketing”, diz Guillermo Gasparini, 
diretor de marketing da RIM no País, ci-
tando que, no último trimestre de 2011, 
saíram de suas fábricas para o mercado 
11 milhões de celulares e 500 mil Play-
books (o tablet da marca). No Brasil, a 
companhia busca cativar o consumidor 
com a elaboração de aplicativos especí-
ficos para o público local. 

O executivo garante que os problemas 
vividos na Europa e EUA não tiveram re-
flexo no Brasil, onde a BlackBerry está 
em quarto lugar em reconhecimento de 
marca, e o mercado, de uma forma geral, 
só cresce. Segundo dados do IDC, foram 
comercializados quase nove milhões de 
smartphones em 2011, crescimento de 
84% sobre 2010, o que elevou o País do 16o 
lugar para o 10o no ranking mundial de 
smartphones. Para este ano, a consultoria 
prevê que as vendas atinjam 15,4 milhões 
de aparelhos, número que representaria 
uma alta de 73%. Nessa toada, até 2016, 
o Brasil deverá ser o quarto país em nú-
mero de smartphones no mundo. 

Apesar da confiança demonstrada por 
Gasparini, é preciso cautela. Daniella Bian-
chi, diretora executiva da Interbrand no Bra-
sil, ressalta que atualmente não se constrói 
uma única marca sem um ponto de vista 
global. “Antigamente a marca podia estar 
posicionada de um jeito num mercado e 
de outra forma em outro. Hoje, uma mar-
ca global deve estar posicionada de forma 
a ser entendida globalmente”, afirma. 

Em 2011, de acordo com o ranking da 
Interbrands das marcas globais mais va-
liosas, a BlackBerry perdeu duas posições 
(caiu para o 56o lugar) ao ser avaliada em 
US$ 6,42 bilhões, 5% a menos do que em 
2010. Considerando que o ranking costu-
ma ser divulgado em meados de setem-
bro, a queda ocorreu antes dos proble-
mas técnicos, o que deixa expectativas 

para uma retração ainda maior na pró-
xima publicação da Interbrand.

A primeira campanha brasileira
Mesmo assim, Daniella considera que 

a empresa tem uma base de consumido-
res muito fiel no País e que, entre as mar-
cas do segmento, é uma das mais consis-
tentes em fatores como diferenciação e 
relevância, contando com a admiração 
dos jovens no Brasil, que adoram o seu 
aplicativo BlackBerry Messenger (BBM). 

Eles estão contemplados na nova es-
tratégia de comunicação da empresa, que 
busca ampliar o público-alvo da marca pa-
ra além do corporativo. A primeira cam-
panha publicitária feita por uma agência 
brasileira — a Publicis Red Lion — para o 
mercado nacional tem protagonistas tão 
díspares quanto a humorista Sabrina Sato, 
o apresentador João Dória, o ator Malvino 
Salvador e a VJ da MTV Mari Moon. A ideia 
é atingir diferentes segmentos de clientes.

A campanha tem como slogan “For fun. 
For work. For everything” (Para diversão. 
Para trabalho. Para tudo). Além de mostrar 
uma atividade não muito conhecida de cada 
uma dessas personalidades — como o lado 
jogador de futebol de João Dória —, as pe-
ças instigam o interlocutor com a pergun-
ta “Qual o seu outro lado?”. Gasparini conta 
que o objetivo era, justamente, mostrar que 
o BlackBerry não é somente para trabalho, 
mas para todo tipo de coisas que a pessoa 
precise fazer, incluindo acessar as redes so-
ciais, como Facebook e Twitter.

O executivo da RIM diz que a campanha, 
que tem sido apresentada nos demais mer-
cados latinos, faz sucesso na Argentina e Pe-
ru. Outros países da América Central têm in-
tenção de utilizar a mesma ideia. Resta sa-
ber se os reflexos nos negócios serão tão po-
sitivos quanto o impacto inicial da comuni-
cação — sem direito à falha nas conexões.
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Tempos difíceis 
nos mercados 
desenvolvidos

Pressionada pelo mau 
desempenho financeiro, a RIM 
deve demitir cerca de dois mil 
profissionais, ou 11% de toda a sua 
força de trabalho, que gira em torno 
de 18 mil pessoas, globalmente, de 
acordo com a imprensa do Canadá, 
onde fica a sede da companhia. 
A redução significativa de custos 
fixos e a exploração de modelos 
de negócios alternativos foram os 
caminhos escolhidos pelo presidente 
e CEO Thorsten Heins para cumprir o 
desafio de poupar US$ 1 bilhão até o 
término do ano fiscal de 2013.

Ainda que os rumores mais 
dramáticos dos mercados financeiros 
considerassem a hipótese inclusive 
da venda do negócio, a RIM segue 
colocando suas fichas no lançamento 
do sistema operacional BlackBerry 
10, programado ainda para 2012, 
com direito ao maior orçamento de 
marketing da história da empresa. 
Para comandar toda a estratégia 
da ação, em maio, a empresa 
contratou Frank Boulben, ex-VP da 
LightSquared, como o novo chefe-
executivo de marketing (CMO). 
Paralelamente, Patrick Spence, chefe 
global de vendas, deixou a companhia 
após 14 anos de casa. A área agora 
está subordinada ao novo chefe-
executivo de operações, Kristian Tear, 
que também assumiu o posto no  
mês passado.

Peças da campanha de BlackBerry, a primeira feita por uma agência brasileira, a Publicis Red Lion, para o mercado nacional
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