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CRN Brasil - A empresa acaba de 
mudar de nome e todos os seus 
principais executivos foram 
trocados nos últimos tempos. 
Como você acha que essas mo
vimentações podem impactar o 
posicionamento no Brasil?

João Stricker - A mudança dos execu
tivos trouxe uma nova forma de traba
lho. Quando a liderança muda, muda 
também a forma de trabalho e como de
finimos nossa estratégia para o mercado. 
Além disso, tivemos uma mudança de 
plataforma, que é o mais relevante. Nós 
realmente reinventamos a empresa e re
desenhamos a plataforma. E isso inclui 
o Brasil.

CRNBrasil-Eomercadobrasilei- 
ro já está notando essa mudança 
de postura?
Stricker - Não sei se tem mudança de 
postura, a BlackBerry sempre atuou de 
forma muito próxima aos parceiros. Essa 
postura continua. O que muda são as es
tratégias de segmento, pois com o produ
to novo se altera o target que atingimos e 
a amplitude da oferta. Sempre atuamos 
muito forte com o mercado corporativo e 
com o jovem, por conta do serviço BBM 
[serviço de troca de mensagens]. Mas 
com o BlackBerry 10 trazemos coisas das 
quais o consumidor sentia falta, como 
multimídia, tela grande, novo browser...

CRN Brasil - Você está há cer-
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Ja o Q10 vem com o tradicional 

teclado Qwerty físico pelo qual a fa

bricante ficou conhecida no passa

do. A tela de 3,1 polegadas, no en

tanto, é também sensível ao toque. 

O aparelho vem com processador 

dual core de 1,5 GHz e 2GB de RAM.

O Q10 ainda não chegou ao 

mercado comercialmente. Quan

do questionado pela CRN Brasil 

se este seria o último lançamento 

da marca ainda com teclado físi

co, a resposta foi pronta, mas não 

de todo convicente: são quase 80 

milhões de usuários da marca ao 

redor do mundo com teclado físico. 

Enquanto houver necessidade, a 

companhia lançará aparelhos com 

essa característica.

O Z10 conta com tela sensível ao 
toque de 4,2 polegadas, 16GB de arma

zenamento interno, câmera de 8 mega- 

pixels que grava vídeos em HD (1080p) 

e compatível com redes 4G. O aparelho 

tem leitor para cartão microSD que per

mite expandira memória para até 64GB. 

0 processador é um dual core de 1,5 

GHZ e 2GB de RAM. A câmera frontal 
para videochamada é de 2 megapixels.

O Z10 já é vendido em alguns países, 

devendo chegar ao Brasil, conforme es

peculações, em abril. Segundo João Scri- 

cker, diretor geral da BlackBerry no Bra

sil, as vendas superaram - e muito - as 

expectativas, marcando um recorde na 

história de lançamentos da companhia, 

contudo, ele não disse qual era, exata

mente, essa expectativa.

ca de sete meses como responsável pela 
operação Brasil, mas tem carreira na Bla
ckBerry desde 2009. Como isso ocorre 
pessoalmente para você em um momento 
de virada tão importante?
Stricker - É um desafio bastante interessante e 
tenho muita confiança na equipe que temos. Ela é 
formada há alguns anos, passou essa transição da 
BlackBerry como líder de mercado, essa BlackBer
ry com foco mais corporativo e agora voltando a 
buscar segmentos diferenciados. É um desafio bas
tante interessante, mas tenho muita confiança na 
equipe. Temos não só uma nova liderança [o CEO 
Thorsten Heins, no cargo há um ano], definindo 
uma posição estratégia que faz muito sentido, mas 
também uma nova plataforma, que traz um poten
cial para esse mercado.

CRN Brasil -Com as Zrealocações feitas na 
área de canais [Erlei Guimarães, que cuida
va do canal de grandes varejos, agora agre
ga a área de Enterprisel, podemos esperar 
alguma mudança nos programas?
Stricker - Nós atuamos muito através das operado
ras, mas temos os Canais de Valor Agregado [VARs] 
que fazem a venda principalmente para clientes cor
porativos do tipo média e pequenas empresas - e esse 
canal continua sendo muito importante. No canal de 
grande varejo continuamos com a forma que estáva
mos, com relacionamento direto no caso de alguns 
grandes clientes, mas de forma geral temos o atendi
mento através das operadoras.

CRN Brasil - E de que tipo de canal você 
precisa?
Stricker - O VAR é um canal importante, que já se 
desenvolveu bastante, mas que ainda está em processo 
contínuo de desenvolvimento.

CRN Brasil - Quando você diz que ele está 
em desenvolvimento, o que está faltando?
Stricker - A nova plataforma traz muita opor
tunidade. Então nós temos parceiros que cobrem 
bem o tamanho do potencial que tínhamos com o 
sistema antigo, mas com essa nova oportunidade 
que estamos trazendo, vai-se abrir um novo leque 
de demanda em relação à BlackBerry. Então preci
samos de parceiros especializados, que atuem não
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QNX, que é a base do sistema operacional 
que já existe há 20 anos, e que, por exem
plo, está em 60% dos carros. É aí que se 
permite integração entre o smartphone e a 
computação móvel, e todos os outros apa
relhos, como carro geladeira. E é aí que a 
computação móvel começa a acontecer. O 
BlackBerry 10 é o primeiro passo para o 
que queremos com a internet das coisas.

CRN Brasil - Mas como está sen
do tropicalizar o discurso para o 
Brasil?
Stricker - O feedback tem sido fenome
nal, estamos trabalhado com operadoras e 
falando com alguns clientes corporativos, 
isso antes mesmo do lançamento, e nota
mos que os diferenciais que criamos são 
exatamente o que eles estavam sentindo 
falta. O Hub [tecnologia que agrega os 
aplicativos mais usados em um ambiente] 
a capacidade multitarefa do flow [ficar 
com mais de um aplicativo aberto, sem a 
necessidade de sair de um para entrar em 
outro] é algo necessário, porque as pesso
as trabalham com várias coisas ao mesmo 
tempo. E trabalhamos muito com o teclado 
virtual, de forma que sua experiência fosse 
tão boa quanto no físico. Por último, exis
te o elemento importante para o mercado 
corporativo, que não existia antes. Era o 
grande dilema entre a vida do CIO, dentro 
da empresa, e da pessoa, que como usuá
rio tem sua vida privada, que quer trazer 
seu dispositivo para a empresa. Então é co
mum vermos pessoas com dois celulares. O 
que fizemos com o Balance foi trazer essa 
divisão entre o mundo corporativo e o pri
vado, então não é somente o CIO que pro
tege a rede, porque a pessoa não consegue 
copiar as informações da empresa para sua 
área pessoal, mas o próprio usuário sabe 
que seus arquivos pessoais, suas fotos, não 
estarão ao alcance da TI.

só na venda, no software e no serviço, mas também 
em instalação e suporte. Aí é que existe um passo bas
tante relevante.

CRNBrasil - Mas o que falta de profissionaliza
ção do canal, que poderia dar um boom para 
esse cara com a nova oferta?
Stricker - A principal questão é que estamos trazendo 
muita coisa nova. A venda já está estabelecida, então 
hoje precisamos de especialistas em fazer a instalação 
e o suporte. Fazer bem essas duas coisas e ter um pro
fundo conhecimento do produto é algo que vai gerar 
espaço para crescer conosco. Porque o BlackBerry aca
ba sendo um produto de missão crítica nas empresas. 
A partir do momento que você coloca isso na mão dos

diretores, da força de vendas, é fundamental que aquilo 
funcione 100% do tempo. E essa nova solução é simples 
de configurar, mas é muito robusta - e é nisso que exis
tem muitas oportunidades.

CRN Brasil - Executivos deixaram claro que a 
empresa quer fazer com a nova plataforma o 
mesmo obtido com o iPhone seis anos atrás. 
Como fazer isso aqui no Brasil?
Stricker - No momento de criar a plataforma, uma 
das decisões tomadas foi inovar, fazer algo diferente. 
O paradigma do botão, de entrar e sair de aplicativos, 
foi criado há seis anos [por iOS e iPhone], Queríamos 
voltar a ser competitivos, com aplicações, browser, mul
timídia e inovação. O que nos deu oportunidade foi o
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Caixa de texto
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 359, p.8-11 , mar. 2013. 




