
Os sistemas operacionais para
smartphones Android (do Goo-
gle) e o iOS (da Apple) mais
uma vez confirmaram a lide-
rança de mercado. Dados da
consultoria IDC revelam que
as duas plataformas, juntas,
responderam por 85% do mer-
cado de sistemas no segundo
trimestre de 2012. Enquanto
isso, BlackBerry e Symbian,
dois sistemas operacionais
que já reinaram com larga van-

tagem no setor, viram sua par-
ticipação cair.

A liderança do mercado foi
ocupada pelo Android, com
68,1% do setor, de acordo com
a IDC. O iOS está em segundo
lugar, tem 16,9% — vale lem-
brar que o sistema é usado so-
mente por smartphones da Ap-
ple. BlackBerry e Symbian con-
tinuam em terceiro e quartos lu-
gares, mas com apenas 4,8% e
4,4%, respectivamente.

“O sistema Android continua
a todo vapor”, disse Ramon Lla-
mas, analista sênior de pesquisa
do programa de tecnologias e

tendências de telefones móveis
da IDC. “O mercado está reple-
to de modelos emblemáticos de
vários parceiros do Android, os
preços estão ao alcance dos con-
sumidores e satisfazem as múlti-
plas necessidades orçamentais.
Além disso, o Google e seus par-
ceiros levaram a experiência de
usuário dos smartphones An-
droid para muito além da sim-
ples telefonia”, disse. Entre as
fabricantes que adotaram o An-
droid estão a Samsung e a Sony.

A plataforma da Microsoft, o
Windows Phone ficou com 3,5%
do mercado global no período. ■

Thorsten Heins, presidente da
RIM, deu a entender que o licen-
ciamento da plataforma móvel
BlackBerry 10 é discutido como
uma tática para ajudar a revitali-
zação da empresa. “Não temos
escala econômica para compe-
tir contra os caras que lançam
60 aparelhos por ano. Temos
que diferenciar e focar na plata-
forma. Para lançar o BB10, tal-
vez tenhamos de licenciar para
alguém que consiga atingir esse
objetivo melhor do que a gente.
Há opções já em investigação”,
afirmou Heins em entrevista pa-
ra o The Daily Telegraph.

Em outras palavras: a RIM po-
de construir a plataforma pare-
cida com a maneira que a Mi-
crosoft constrói o Windows
Phone, e depois permitir que
outros fabricantes de hardwa-
re façam seus próprios apare-
lhos usando o BB10.

“Podemos pensar em cons-
truir um sistema de referência e
depois basicamente licenciá-lo,
ter outras pessoas construindo o
hardware. Investigamos a possi-
bilidade e ainda é cedo para en-

trar em detalhes. Também te-
mos que moldar essa possibilida-
de sob a perspectiva financeira,
esse é o motivo de estarmos tra-
balhando com conselheiros fi-
nanceiros para avaliarmos se, ca-
so realizemos isso, qual seria o

futuro da empresa. Ou fazemos
sozinhos ou com um parceiro,
mas não abandonaremos nossa
base de inscritos”.

Essa mudança seria completa-
mente diferente do atual mode-
lo da empresa. Qual a conse-

quência para a RIM? Vamos ana-
lisar alguns prós e contras.

Prós
1. Escolha de forma: permitir
que vários fabricantes façam
smartphones BlackBerry levará

a vários dispositivos, cada um
com um formato. Isso seria óti-
mo para os consumidores, per-
mitindo a escolha do aparelho
que seja mais confortável
2. Base de usuário potencial-
mente maior: com mais disposi-
tivos para escolher, os consumi-
dores poderiam ficar tentados a
voltar à plataforma.
3. Foco no software: ao deixar o
processo de hardware para ou-
tras empresas, a RIM poderia se
focar na plataforma.

Contras
1. Diluição da marca pode gerar
perda de controle: permitir que
outras fabricantes façam apare-
lhos BlackBerry significaria a di-
luição da marca da RIM
2. Problemas com desenvolvedo-
res: uma coisa que a empresa tem
orgulho é do forte suporte de de-
senvolvedores. Isso poderia mu-
dar se eles de repente tivessem
que lidar com várias telas, proces-
sadores, rádios e outros elemen-
tos de hardware. Talvez a empre-
sa pudesse ajustar guias similares
àqueles empreendidos pela Micro-
soft com suas exigências de hard-
ware do Windows Phone;
3. Perda de receita: cerca de
70% da receita da empresa vem
da venda dos aparelhos Black-
Berry. É simplesmente impossí-
vel que a companhia consiga re-
cuperar essa receita com taxas
de licenciamento. ■ ITWeb

Android domina smartphones
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HP eleva previsão de lucro para o terceiro
trimestre e assume encargos de US$ 8 bi

Sistema operacional do Google
respondeu por quase 70%
do mercado, segundo IDC
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Licenciamento é alternativa
para salvar a dona da BlackBerry

A HP elevou previsão de lucro para o período entre julho e setembro
e afirmou que terá de assumir um encargo de US$ 8 bilhões referente
a ajustes no valor de sua unidade de serviços. A companhia também
informou que espera registrar um encargo antes de impostos entre US$ 1,5
bilhão e US$ 1,7 bilhão decorrente de reestruturação. A fabricante espera
agora lucro por ação de cerca de US$ 1 dólar, ante US$ 0,9. Reuters

EMPRESAS

Parcerias podem garantir o futuro da RIM, que depende de escala de lançamentos para se recuperar
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Sistema operacional do 
Google mantém liderança 
no segundo trimestre
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Heins,daRIM:“Investigamosapossibilidadedeconstruirumsistemadereferênciaedepois teroutrosconstruindohardwares”
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 ago.  2012, Primeiro Caderno, p. 24.




