
O dilema enfrentado pela cana-
dense Research In Motion (RIM),
dona da marca Blackberry, para
semanternocompetitivomerca-
do de smartphones ganhou mais
um capítulo. Agora seria a IBM a
alternativa para tirá-la da crise
que se arrasta há cerca de dois
anos.Mas nem sempre foi assim.
Ao realizar o sonho quemuitos

empresários e executivos tinham
de se manter conectados aos es-
critórios independentemente do
lugar físico que estivessem, a
RIM se tornou uma das compa-
nhias mais admiradas de todo o
mundo. Isso foi possível com o
lançamento do Blackberry, em
1999, quando popularizou o con-
ceito de smartphones e se tornou
umadasprotagonistas das teleco-
municações.
Mais de uma década depois, a

RIM ainda é alvo do mercado. O
caráter das conversas, porém, é
bem diferente. Hoje, os executi-
vos da companhia têm de lidar
com boatos constantes de ven-
das, mudanças de rumo e até de
fechamentodasportas. Tudopor-
que, mesmo tendo sido pioneira,
a RIM não acompanhou a evolu-
ção domercado de smartphones,
cada vez menos dependente dos
clientes corporativos.
Ocomentáriomais recente en-

volvea IBM,queestaria interessa-
da em adquirir a unidade da RIM
responsável pela operação dos
servidoresusadospelos dispositi-
vos Blackberry. “A compra faria
sentidoparaa IBM, jáqueaumen-
taria seuportfóliode serviços cor-
porativos.Mas para a RIM, seria o
mesmo que abrir mão de seu
maior trunfo”, afirma Eduardo
Tude, da consultoria Teleco. Os
servidores são a base do serviço
de mensagens do Blackberry,
considerado seumaior atrativo.
A RIM afirma que o foco, ago-

ra, é o desenvolvimento de seu
novo sistema operacional, o Bla-
ckberry 10, que deve chegar ao
mercado no início do próximo

ano. O sistema é apontado como
última cartada para que ela volte
a recuperar mercado. Dados re-
centes do IDC indicam que ape-
nas 4,8%dos telefones inteligen-

tesde todoomundosãoBlackber-
ry. Há um ano, o percentual era
de 12%e, em 2008, auge damar-
ca, superava os 50%.
Em uma entrevista recente ao

jornal inglêsTheDailyTelegraph,
o presidente da RIM, Thorsten
Heins, afirmou que considerava o
licenciamento do sistema opera-
cional como uma das melhores
saídasparaaempresa.“Anovadi-
retoria temdepensar emumasé-
riedehipótesesparaaempresa re-
tomar o crescimento”, disse Tu-
de. Heins assumiu a presidência
emjaneiro,depoisque lançamen-
tos que não caíramnas graças dos
consumidores, como o tablet
Playbook,passaramaafetaros re-
sultados financeiros da RIM.
Por meio de sua assessoria a

IBM afirmou desconhecer qual-
querpossibilidadedeadquirirpar-
te ou a totalidade da RIM.
Procurada, adonadaBlackber-

ryafirmounão ternenhumporta-
voz disponível até o fechamento
da edição para comentar ques-
tões relativas a seu futuronomer-
cadomóvel.■

Omini iPad, produto que a Ap-
ple deve apresentar ao público
nomês que vem junto com ano-
va versão do iPhone, pode ser
um fracasso retumbante de pú-
blico caso se confirme o desinte-
resse dos consumidores verifica-
donumapesquisa feita pela Cou-
ponCodes4u e divulgado pelo
blog Cult of Mac.

O site de descontos on-line
entrevistou 1,8 mil consumido-
res em todo o território america-
no sobre o iPhone
5 e tambémocha-
mado mini iPad.
A pesquisa reve-
lou que 78% dos
entrevistados in-
formaramquepre-
ferem comprar o
iPhone 5 ao invés
do novo tablet. O
levantamento mostrou ainda
que 77% dos consultados já são
usuários de iPhone.
A pesquisa perguntou aos en-

trevistados por que preferem o
iPhone 5 ao novo tablet e 46%
das pessoas disseram que o Mini
iPad é “inútil”. A pesquisa não
permite aos entrevistados elabo-
rar seus processos de decisão.
A iPad da Apple possui cerca

de dois terços domercadomun-
dial de tablets.
Dos 22% dos entrevistados

que disseram ter interesse em
adquirir o mini iPad ao invés do
novo iPhone, 52% já têm um
iPad. Mais uma vez, a pesquisa
não revela pontos importantes,
como a quantos dos consumido-
res de iPads iriam vender seus
tablets atuais para comprar a
versão menor ou porque eles
queremum iPad grande e um ta-
blet pequeno. Além disso, 69%
dos entrevistados disseram acre-
ditar que o iPhone 5 não será
muito diferente do modelo
atual, o 4s.
A pesquisa mostra ainda que

41% dos entrevistados acredi-
tam que a mania
de um tablet me-
nor éuma tendên-
cia, e que a Apple
não deve se preo-
cupar com uma
versão menor do
iPad. Isso direta-
mente contrasta
comapopularida-

de do tablet de 7 polegadas do
Google/ Asus, que tem sido um
forte concorrente no mercado
durante suas primeiras semanas
disponível no varejo.
Nas últimas semanas, vários

sites especializados em tecnolo-
gia divulgaram imagens do su-
posto iPhone 5, que teria tela
maior emenor espessura em re-
lação aomodelo em linha da Ap-
ple. A gigante americana tam-
bém não confirma a produção
do mini iPad. ■ IT Web
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IBM entra na briga
pela compra
do BlackBerry

CONSUMO

Vizcaya Cosméticos lança primeiras
embalagens com informações em braile

Divulgação

SeongJoon Cho/Bloomberg

Versãomíni do
iPad é “inútil”,
diz consumidor
Rejeição ao aparelho, que ainda
não foi lançado, é revelado pela
pesquisa feita nos EUA

A carioca Vizcaya Cosméticos, fabricante de produtos para cuidados
capilares e para o corpo, anunciou o lançamento de embalagens com
informações em braile. Segundo a empresa, este é o primeiro formato
com a linguagem nesse setor do mercado brasileiro. A primeira linha
a disponibilizar os novos invólucros será a Keratina. Até o fim do ano
a companhia espera que todos os produtos contenham os dados.
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Levantamento
revela que 78%

dos consumidores
preferem o
iPhone 5 ao
novo tablet

Gigante da tecnologia estaria interessada na área de
servidores da canadense RIM, que busca saídas para sobreviver

Heins,daRIM:embuscadenovoscaminhospararecuperarmercado

Usuáriosdo iPad:versãomíni, queaindaserá lançado,nãoempolga

LINHA CRUZADA

Fatos marcantes da 
história da RIM

1984
É fundada em Ontário, no Canadá

1999
Lança o primeiro aparelho da linha 
BlackBerry

2008
Auge do BlackBerry, quando a RIM 
foi avaliada em US$ 80 bilhões

2011
Lançamento do PlayBook, linha de 
tablets da empresa

2012
Troca de presidente e boatos de 
compra marcam a companhia

Fontes: empresa e Brasil Econômico
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




