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Com a oferta de aparelhos novos para o governo americano, a RIM tenta recuperar o prestígio 
perdido no mundo corporativo 
   

 
Rachel Crosby, representante de vendas: medo de ser julgada socialmente por usar o velho BlackBerry. - J . Emilio 

Flores – NYT 
 
A RIM (Research in Motion), uma das pioneiras no setor de celulares inteligentes, vem 
perdendo espaço nos últimos anos diante de rivais como Apple e Samsung, que roubaram 
mercado da empresa com seus aparelhos mais rápidos e sofisticados. Para reverter o quadro, 
a empresa tenta novos trunfos. Um deles foi obter uma autorização de segurança do governo 
norte-americano para a plataforma BlackBerry 10, uma linha de aparelhos que serão lançados 
no primeiro trimestre de 2013. A certificação FIPS 140-2 permitirá que agências do governo 
utilizem os novos aparelhos, bem como a plataforma de administração que os controla.    
  
Mas hoje a empresa ainda luta contra a perda de status do seu principal produto no setor 
corporativo e o abandono de usuários que se preocupam com a imagem social. Um dos 
exemplos é o de Rachel Crosby, que fala de seu BlackBerry como alguns falariam de algum 
parente constrangedor. "Sinto vergonha dele", afirmou Crosby, representante de vendas de 
Los Angeles que parou de puxar seu BlackBerry em festas e conferências. Em reuniões, ela 
disse esconder o aparelho embaixo de seu iPad, por medo de que os clientes o vejam e a 
julguem por isso.  
  
O BlackBerry já foi carregado com orgulho pelos ricos e poderosos, mas quem ainda possui um 
hoje diz que o dispositivo só atrai zombaria e escárnio – por parte dos que portam iPhones e 
os últimos aparelhos Android. A RIM pode ainda ter sucesso vendendo BlackBerrys em países 
como Índia e Indonésia, mas nos Estados Unidos a empresa possui menos de 5% do mercado 
de smartphones – vindo de um domínio de 50% há apenas três anos. O futuro da empresa 
depende de um novo aparelho, já bastante adiado, para o ano que vem; enquanto isso, a 
empresa registrou uma perda líquida de US$ 753 milhões no primeiro semestre do ano - frente 
a um lucro de mais de US$ 1 bilhão no ano passado.  
  
Raridade – Entre os sinais mais recentes de perda de prestígio: uma das primeiras medidas 
que Marissa Mayer tomou como nova presidente do Yahoo para refazer a imagem da empresa 
foi trocar os BlackBerrys de seus funcionários por iPhones e Androids. BlackBerrys podem 
ainda perdurar em Washington, Wall Street e na profissão jurídica, mas no Vale do Silício eles 
são tão raros quanto gravatas. 
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Enquanto diminui a lista de amigos que usam regularmente o serviço de mensagens privadas 
do BlackBerry, chamado BBM, muitos proprietários de BlackBerrys não medem palavras para 
falar sobre seu telefone. "Quero destruí-lo com um bastão", declarou Crosby, depois de 
esperar o navegador carregar por três minutos – apenas para ver a bateria acabar. "Não 
consigo fazer nada com ele. Não deveria ser assim, mas tudo é uma grande mentira."  
  
O abismo cultural entre os partidários do BlackBerry e todas as outras pessoas só aumentou 
no último ano, conforme as empresas que forneciam BlackBerrys – e apenas BlackBerrys – aos 
seus funcionários começaram a considerar as exigências internas de iPhones e Androids. O 
Goldman Sachs recentemente deu aos seus funcionários a opção de usar um iPhone. O grande 
escritório de advocacia Covington & Burling fez o mesmo, a pedido dos funcionários. Até 
mesmo a Casa Branca, que usava o BlackBerry por motivos de segurança, começou a apoiar o 
iPhone. Alguns membros internos suspeitam que essa decisão tenha sido influenciada pelo 
presidente Barack Obama, que hoje prefere seu iPad para relatórios de segurança nacional. 
Um porta-voz da Casa Branca não quis comentar o caso. 
   
Pelo mundo afora, os insultos continuam. Victoria Gossage, negociadora de fundos de 
investimentos, contou ter participado de um retiro corporativo no Piping Rock Club, um 
sofisticado clube de campo em Locust Valley, Nova York, e solicitado um carregador de celular 
ao concierge. "Primeiro ele disse: 'Sim, claro'. Então ele viu meu celular e disse, num tom 
enojado: 'Ah não, para esse aparelho não'." 
   
"Você acaba se acostumando com esse tipo de rejeição", disse ela. "Os usuários de 
BlackBerrys são como usuários do Myspace", comparou Craig Robert Smith, um músico de Los 
Angeles. "Eles provavelmente ainda conversam pelo AOL Instant Messenger." 
  
Os excluídos do BlackBerry afirmam que, cada vez mais, sofrem com vergonha e humilhação 
pública enquanto veem seus colegas usando aplicativos de redes sociais que não estão 
disponíveis para eles, tirando fotos em alta resolução e navegando facilmente pelas ruas – e 
pela internet – com GPS aprimorado e navegação mais rápida. Mais indignação vem com a 
necessidade de terceirizar para os colegas que têm iPhones e Android tarefas como pedir 
indicações de caminhos, agendar viagens, fazer reservas em restaurantes e visualizar 
resultados esportivos. "Sinto-me absolutamente impotente", disse Gossage. "Vejo 
constantemente pessoas fazerem tudo isso em seus celulares, e tudo que tenho é meu grupo 
familiar de bate-papo pelo BBM." 
  
Ryan Hutto, diretor de uma empresa de informações de saúde em São Francisco, disse 
depender frequentemente de outras pessoas, muitas vezes de sua esposa, para obter listas de 
músicas, navegação e resultados de esportes. "Depois de três ou quatro perguntas, as pessoas 
começam a ficar irritadas", explicou Hutto. Sua esposa, Shannon, suspirou: "Sempre que 
vamos a qualquer lugar, tenho de acessar meus mapas. Me sinto como sua assistente 
pessoal". 
 
Mesmo assim, alguns usuários de BlackBerrys dizem continuar com o dispositivo 
principalmente por seu eficiente teclado físico. "Uso meu BlackBerry por opção", afirmou Lance 
Fenton, investidor de 32 anos que viaja com frequência e sempre precisa enviar e-mails da 
rua. "Não consigo digitar em telefones com tela sensível ao toque." 
 
Fenton disse não entender a febre em torno do iPhone. "Sempre pergunto às pessoas: 'O que 
há de tão bom nesse aparelho?'. E eles vêm com respostas sem sentido", explicou ele. 
 
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 13 nov. 2012, Informática, p. 22. 
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