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O jornal nova-iorquino traz depoimentos de 
clientes nada elogiosos à reputação do apare
lho. "Tenho vergonha dele", disse Rachel 
Crosby, representante de vendas em Los 
Angeles. Rachel contou ainda que esconde o 
celular com medo de que seus clientes formem 
uma opinião negativa sobre ela. 

As principais reclamações dos donos do 
smartphone da RIM são a falta de aplicativos 
disponíveis em plataformas rivais, como iPho-
ne e Android, a qualidade inferior das fotos 
tiradas e do seu navegador de internet. Por 
conta disso, frequentemente os usuários se 
veem obrigados a pedir a amigos para buscar 
algum endereço ou fazer a reserva de um res
taurante, entre outras atividades. "Sinto-me 
completamente inútil", afirmou Victoria 
Gossage, que trabalha em um fundo de inves
timento americano. 

No campo financeiro, por sua vez, as notícias também são 
decepcionantes para a RIM. Em junho deste ano, a compa
nhia anunciou seu primeiro prejuízo operacional em oito 

anos e informou que vai demitir cinco mil 
funcionários, quase um terço de sua força de 
trabalho. Para reverter esse quadro, a 
empresa aposta no BlackBerry 10, seu novo 
aparelho que deve ser lançado em março do 
ano que vem. "Temos trabalhado duro e dor
mido pouco", declarou no fim de setembro o 
CEO da RIM, Thorsten Heins, que assumiu o 
cargo em janeiro de 2012. "Temos o objetivo 
de ser o terceiro maior ecossistema móvel do 
mundo", afirmou. Quando questionado do 
porquê de não ter como meta ser o líder do 
setor, ele respondeu: "Precisamos escalar a 
montanha um degrau por vez." A boa notícia 
para a companhia é que, em meio a todo esse 
cenário, alguns usuários ilustres continuam 
fiéis ao aparelho. É o caso justamente de 
Barack Obama. Em campanha pela sua 
reeleição, o presidente foi flagrado recente

mente pela imprensa americana se atrapalhando na hora de 
fazer uma ligação com um iPhone. "Olha, é que eu ainda 
tenho um BlackBerry", disse o presidente americano. 
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