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Stock Training avança em treinamento de TI

A BlackBerry, fabricante cana-
dense de tablets e smartphones,
está decidida a retomar a posi-
ção de empresa inovadora no
mercado de dispositivos mó-
veis. A arma da companhia para
recuperar espaço neste segmen-
to é um novo sistema operacio-
nal, o BlackBerry 10, lançado
oficialmente no Brasil ontem.

Nos últimos anos, a força do
iOS e o crescimento acelerado
do Android acabaram destro-
nando o BlackBerry no merca-
do de smartphones. Os siste-
mas da Apple e do Google jun-
tos estavam presentes em
87,6% dos smartphones coloca-
dos no mercado no ano passa-
do, segundo pesquisa da IDC,
enquanto a canadense foi res-
ponsável por 18,8% do total.

Para aumentar a participa-
ção, a aposta é no smartphone
Z10, primeiro a utilizar o siste-
ma operacional Blackberry 10,
que deve chegar neste semestre
ao Brasil, segundo a BlackBer-
ry. O primeiro país da América
Latina a receber o aparelho será
a Venezuela, no próximo dia
20. “Após isso, toda semana o
aparelho irá chegar a um novo
país da região”, diz Adriano Li-
ma, diretor de inteligência de
mercado para América Latina.

Entre as principais caracterís-
ticas, o aparelho tem a ausência
de botões e a tela touch screen,
uma quebra de paradigma quan-

do se trata de um BlackBerry. O
usuário desliza o dedo pela tela
de bloqueio e ela se ergue como
uma cortina e dá início à navega-
ção. Entre os diferenciais estão
o fato de todos os canais de co-
municação (incluindo Face-
book, Twitter e email) serem
agregados em uma única lista
que aparece no canto esquerdo

da tela e a luz vermelha que pis-
ca acima da tela quando há uma
nova notificação nos aplicati-
vos instalados.

Lima, que não abre a data
exata do lançamento no Brasil,
afirma que o smartphone está
em processo de homologação
na Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) e será dis-

ponibilizado por todas as opera-
doras no país. O executivo ain-
da não diz qual será o valor do
aparelho no Brasil, mas afirma
que o preço será compatível
com os outros smartphones “hi-
gh end” disponíveis.

Ele explica que o foco do Z10
não é apenas o mercado corpora-
tivo, onde a empresa possui

42% de participação no Brasil.
“A linha entre o usuário corpo-
rativo e final acabou. Queremos
os dois mercados”, diz Lima.

As últimas campanhas publi-
citárias da marca mostram que
o público jovem também está
no alvo. Personalidades como o
ator Malvino Salvador e a ex
apresentadora da MTV Mari-
moon já foram garotos-propa-
gando de uma campanha da
marca que está no ar em canais
de TV fechada, na tentativa de
atrair os novos consumidores.
“No Brasil o BlackBerry ainda
tem cara de terno e gravata,
mas estamos tentando mudar is-
so”, afirma Lima, que prevê a es-
treia de um novo comercial des-
ta série em duas semanas.

O executivo não fala qual é a
meta de vendas do Z10 no mer-
cado brasileiro, mas afirma que
no Reino Unido, após o lança-
mento do aparelho, a fabrican-
te conseguiu passar de uma par-
ticipação de mercado de 1% pa-
ra 8,5%em três semanas, de
acordo com a consultoria GfK.

Desenvolvedores
Para impulsionar a adoção do
BlackBerry 10, durante um
ano, a fabricante investiu US$
100 milhões na aproximação
dos desenvolvedores de aplica-
tivos para incentivar a adesão
dos profissionais ao novo siste-
ma operacional da empresa. A
ação fez a empresa atingir 90
mil aplicativos disponíveis na
nova plataforma. ■

A Stock Training inicia 2013 com novos treinamentos técnicos

a usuários de software, apostando em mais turmas In Company.

“A meta é ser referência no setor, aumentando o número de

profissionais capacitados”, revela Paulo Tirone, CEO da Stock Training.

O plano nasce da mesma percepção que deu origem à companhia,

em junho de 2011. Com pouco mais de um ano de mercado,

a Stock Training já ministrou 250 cursos, 70% deles In Company.
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Aposta da BlackBerry para recuperar
mercado chega neste semestre ao país
Z10, novo aparelho da marca, elevou market share de 1% para 8,5% no Reino Unido em três semanas

Um pouco da história da BlackBerry, que já esteve no topo do mercado de smartphonesTRAJETÓRIA

Rim é fundada por Mike Lazaridis
e Jim Balsillie para atuar na área de 

engenharia. Primeiro projeto foi ligar 
todas as fábricas da GM em rede

Lançamento do primeiro produto
próprio, um pager interligado ao e-mail. 
Marca BackBerry ainda não era utilizada

Surge o primeiro celular 
BlackBerry, já com o 
conhecido teclado QWERTY, 
uma das características 
marcantes da fabricante 
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Fundadores passam o 
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o alemão Thorsten Heins, que 
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Rim muda de nome para 
BlackBerry e lança

o BB10, o novo sistema 
operacional da fabricante 
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Rim é listada pela revista Fortune 
como a empresa de crescimento mais 
rápido do mundo, com um aumento 
de 84% no lucro em três anos
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Em meio a previsões de 
queda na receita, empresa 
anuncia planos para reduzir 
quadro de empregados e 
enfrenta crise com aumento 
da concorrência
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Lima,daBlackBerry: “NoBrasil, amarcaaindatemcaradeternoegravata.Estamostentando mudar”
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 fev. 2013, Empresas, p. 18.




