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Início.
A Research In
Motion é fundada
pelo canadense
Mike Lazaridis.

● 2007 ● 2012● 2011
Em alta.
Entre 2007 e 2010,
marca lidera no
mundo corporativo;
em 2008, a empresa
tem metade do
mercado dos EUA.
Obama é fã. (foto)

● 2006● 2003 ● 2013
Dificuldades.
Situação da
empresa começa
a preocupar.
Cerca de 5 mil
funcionários são
demitidos.

Concorrência.
Android e iPhone
deixam a RIM para
trás com modelos
sem teclado, que per-
mitem ouvir música
e assistir a vídeos

● 1999
Beep.
O pager BlackBerry
850, com e-mail e
sistema operacional
próprio, é o
primeiro sucesso
da empresa.

Crise.
A holding Re-
search In Motion
muda o nome
para BlackBerry.
Mais 4,5 mil são
demitidos.

Telefonia.
São lançados os
primeiros apare-
lhos que também
são celulares,
começando pelo
BlackBerry
5810.

Antes do iPhone.
Em setembro de
2006, é lançado o
BlackBerry 8100,
smartphone
com câmera
e acesso à internet.

Negócios Aviação em crise
Demanda doméstica cai
no Brasil e impacta setor
aéreo global. Pág. B16

● O BlackBerry Messenger
(BBM), recurso de mensagem
instantânea da BlackBerry, fez
sucesso enquanto ferramenta
exclusiva dos aparelhos da com-
panhia. Até dois anos atrás, era
comum ver adolescentes, princi-
palmente na Europa, usando o
recurso incessantemente. Em
2011, ele foi considerado um dos
principais canais de comunica-
ção entre os jovens que organiza-
ram protestos em Londres.

Com a perda de mercado – e
diante de opções de aplicativos
que incluíam WhatsApp e Face-
book Messenger –, a empresa
decidiu acabar com a exclusivida-
de e anunciou o lançamento do
recurso para iPhone e Android
no fim de semana passado. Mas
a oferta do aplicativo nas platafor-
mas concorrentes acabou não
ocorrendo como programado. O
programa vazou, e a BlackBerry
acabou retirando o aplicativo das
lojas, por enquanto. A empresa
foi mais uma vez criticada.

Lançamento do BBM
para iPhone e Android
tem problemas

Nayara Fraga
Camilo Rocha

A fabricante de celulares
BlackBerry, que vem lutando
nos últimos anos para recupe-
rar o espaço perdido para
iPhone e Android, será vendi-
da e deve fechar o capital. A
empresa comunicou ontem
ter assinado uma carta de in-
tenção para vender a compa-
nhia por US$ 4,7 bilhões (ou
US$ 9 por ação) a um consór-
cio liderado pela Fairfax Fi-
nancial – hoje dona de 10% da
empresa canadense. Os núme-
ros da fabricante serão anali-
sados pela compradora nas
próximas seis semanas.

Durante esse período, a em-
presa poderá avaliar também
outras ofertas. Mas, se desistir
da proposta da Fairfax, terá de
pagar uma multa de US$ 0,30
por ação – ou US$ 157 milhões.

Após divulgar a notícia ao
mercado, na tarde de ontem, as
ações da companhia tiveram
uma forte alta de 5,38%, cotadas
a US$ 9,20. Mas o pregão fe-
chou com os papéis a US$ 8,82.

A visão do
mercado é de
que, mesmo que
a operação seja
concluída, o futuro
da BlackBerry permanece incer-
to. A empresa foi a pioneira do
mercado de smartphones e ga-
nhou fama – principalmente no
segmento corporativo – por
conta da preocupação com a se-
gurança de seu sistema. Mas,
diante de um mercado tão dinâ-
mico e da chegada de competi-
dores mais ágeis, a empresa per-
deu espaço e acumulou proble-
mas financeiros. No segundo
trimestre deste ano, ela perdeu
o terceiro lugar para a Micro-
soft, segundo a consultoria
Gartner. Sua participação caiu
de 5,2% para 2,7%.

Na semana passada, ao reve-
lar a estimativa de faturamento
de US$ 1,6 bilhão para o segun-
do trimestre do ano fiscal (bem
abaixo dos US$ 3 bilhões previs-
tos anteriormente), a empresa
comunicou a demissão de 4,5
mil pessoas, 40% do seu quadro
de funcionários. Thorsten
Heins, presidente da Black-
Berry, disse na ocasião que a
companhia estava “implemen-
tando mudanças operacionais
difíceis, mas necessárias, para
se posicionar numa indústria

mais madura e competitiva” e
caminhar em direção ao lucro.

Neste ano, a empresa lançou
dois aparelhos no primeiro se-
mestre: o Z10, de tela sensível

ao toque, e o Q10, com teclado
físico. Este último era visto pe-
lo mercado como o modelo que
poderia trazer bons resultados
à fabricante, pois a presença do
teclado o aproximava dos mode-
los que consagraram a marca no
mercado. Mas lojistas já repor-
taram à imprensa americana
que a demanda pelo aparelho es-
tava perto de zero.

Ainda assim, a empresa se-
guiu seu cronograma. Na quar-
ta-feira passada, lançou o Z30,
para concorrer com o iPhone
5S, da Apple, e com o Galaxy S4,
da Samsung.

Brasil. No País, a BlackBerry,
assim como no resto do mun-

do, também perdeu relevância.
Em 2010, com uma fatia de
20,9%, segundo a Gartner, a fa-
bricante só perdia para a Nokia,
dona de 47,3% do mercado bra-
sileiro. De lá para cá, o cenário
mudou completamente. A parti-
cipação da BlackBerry caiu para
18,8% em 2011, 7% em 2012 e
3,2% em 2013. No segmento cor-
porativo, o aparelho continua
com credibilidade, diz o analis-
ta de mercado Fernando Bel-
fort, da Frost&Sullivan. “Mas a
escolha das empresas também
têm de levar em consideração
os dispositivos que os executi-
vos querem usar”. Consideran-
do todo o mercado de celulares,
a fatia da BlackBerry é de 1,2%.

CORREÇÃO

● 1984

Após sucessivos fracassos comerciais,
BlackBerry é vendida por US$ 4,7 bi

Smartphones. Fundo Fairfax, que detém 10% da empresa canadense, acredita que pode recuperar a BlackBerry; sem agilidade
para reagir a lançamentos de Apple e Samsung, faturamento da fabricante de celulares caiu pela metade entre 2011 e 2012

● Decadência

US$ 9
por ação foi o valor pago pela
Fairfax Financial pela empresa

2,7%
é a fatia da plataforma móvel
da BlackBerry no mercado de
smartphones; perde para
Android, iOS e WindowsPhone

Em relação à reportagem
“LLX renova financiamento
de R$ 518 mi com BNDES”, a

empresa esclarece que o con-
trole da Eneva é compartilha-
do entre os sócios E.ON e Ei-
ke Batista, conforme acordo
de acionistas vigente.

● Resultados da Blackberry desde 2010 mostram declínio da empresa
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INFOGRÁFICO/ESTADÃOFONTE: BLACKBERRY

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SINCOMACO - SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA, IMPORTADOR, 
EXPORTADOR E DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO NO 
ESTADO DE SÃO PAULO, com base estadual, CNPJ 61.786.075/0001-34, Rua Abolição, nº 66, 
Conj. 23 - Bela Vista - São Paulo. Pelo presente Edital, faço saber que em 23 de Dezembro de 
2013, das 09 às 17hs, na sede do Sindicato serão realizadas eleições para Diretoria, Conselho 
Fiscal e Delegados junto ao Conselho da FECOMÉRCIO/SP e dos respectivos suplentes, com 
mandato de 24 de janeiro de 2014 a 23 de janeiro de 2018, abrindo-se o prazo de 15 (quinze) 
dias para registro das chapas, com início a contar desta publicação. O requerimento acompanhado 
de todos os documentos exigidos, em duas vias, será dirigido ao Presidente, podendo ser assinado 
pelo candidato que encabeçar a chapa ou por, pelo menos 03 (três) integrantes. No prazo de 
inscrição, a secretaria do sindicato funcionará das 09 às 18hs onde se encontrará à disposição dos 
interessados pessoa habilitada para o atendimento e informações. A impugnação de candidaturas 
poderá ser feita pelo associado, quite e com direito a voto, em petição dirigida ao Presidente, 
no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação das chapas ou do registro da chapa, quando 
se tratar de chapa única. Não obtido quorum em primeira convocação ou em caso de empate 
entre as chapas, a eleição será realizada em 30 de Dezembro de 2013 das 09 às 18hs em sua 
sede, que será válida com qualquer número de eleitores. Inscrita chapa única, a eleição realizar-se-á 
em Assembleia Geral Extraordinária, em 23 de Dezembro de 2013 às 11hs, dispensadas todas as 
formalidades, ocorrendo o pleito por aclamação na data e horário indicados. São Paulo, 23 de Setembro 
de 2013. Claudio Elias Conz - Presidente. 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DEFESA CIVIL - RJ

PROCESSO Nº E-27/042/152/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2013
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SOL
NOVA DATA DE ABERTURA: 04/10/2013, às 10h
NOVA DATA DA ETAPA DE LANCES: 04/10/2013, às 10h30min.
O Edital e a nova especificação técnica encontram-se à disposição dos 
interessados no site: http://www.compras.rj.gov.br, podendo ser retirados, de 
forma impressa, na Coordenação de Licitações e Contratos/DGAF/SEDEC, sito à 
Praça da República, 45 � Centro � RJ, de 2ª a 5ª feira, das 08:00 às 17:00 horas, e 
6ª feira, das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos Tels. (21) 2333-3085 / 
2333-3086 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@cbmerj.rj.gov.br.
ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSOS Nº E-27/042/156/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
VIATURAS AUTO-BOMBA INFLAMÁVEL
ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSOS Nº E-27/042/128/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
VIATURAS AUTO CAVALO MECÂNICO - ACM
Informamos que as licitações em epígrafe encontram-se adiadas SINE DIE. Novas 
datas serão comunicadas assim que questões administrativas forem sanadas. 
Maiores informações na Coordenação de Licitações e Contratos/DGAF/SEDEC, 
sito na Praça da República, 45 � Centro � RJ, de 2ª a 5ª feira, das 13:00 às 16:00 
horas, e 6ª feira, das 09:00 às 11:00 horas. Informações pelos Tels. (21) 2333-3086 
/ 2333-3085 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@cbmerj.rj.gov.br.
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Text Box

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 set. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




