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În timp ce în SUA BlackBerry a pus stăpânire atât pe viaţa marilor corporaţii, 
cât şi pe cea a angajaţilor, în România abia îşi arată colţii. Va deveni mura 

neagră un drog şi pentru managerii de la noi?

Rugăciunea
BlackBerry

De Silviu Ştefănescu şi Diana-Florina Cosmin

i
maginează-ți că ești în mijlocul unei ședințe impor-
tante și tocmai faci o prezentare în fața oamenilor 
din compania ta. Exact când te pregătești să ataci 
chestiunea bugetului pentru 2010, observi că majo-
ritatea celor prezenți și-au plecat discret capetele și 

țin mâinile împreunate, ca și cum s-ar ruga la Dumnezeu 
să le crești salariile. Nici vorbă ca prezentarea ta să-i fi 
făcut să simtă, brusc, inspiraţia divină! Colegii tăi își fac, 
de fapt, „rugăciunea BlackBerry“. Este poziția „clasică“ 
în care un utilizator de BlackBerry își citește e-mailurile: 
cu palmele făcute căuș, pentru a feri aparatul de privi-
rile celor din jur, și bărbia în piept, ca într-o profundă 
meditație... 

Cum se formează această relaţie atât de strânsă 
între oamenii de afaceri și telefonul canadian? Și ce-l 
face deosebit faţă de celelalte smartphone-uri? În 2002, 
când a intrat pe piaţă, BlackBerry s-a diferenţiat imediat 

printr-o inovaţie care aducea instantaneu mesajele 
e-mail la îndemâna proprietarului, fără ca acesta să mai 
deschidă laptopul. În plus, utilizatorul putea să folosească 
în paralel cu verificarea e-mailului și alte funcţii ale apara-
tului. Inovaţia a transformat telefonul într-un succes. Mai 
mult, sistemul creat de Research In Motion, compania 
care produce BlackBerry, permite conectarea perma-
nentă a telefonului cu întreaga bază de date a companiei 
și cu colegii care au la rândul lor un asemenea aparat. 
Astfel, un BlackBerry funcţionează precum un aparat 
de teleportare din Star Trek. Deși cel care îl folosește nu 
este la birou, lucrează ca și cum ar fi acolo: scrie facturi, 
mesaje, documente, își citește agenda zilei și comunică 
instantaneu cu unul sau mai mulţi colegi care au la rândul 
lor un BlackBerry. Sistemul folosește un server special 
(BlackBerry Enterprise Server), administrat de companie, 
și aflat permanent în legătură cu toate telefoanele firmei, 
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prin operatorul de telefonie. Pentru un manager, termi-
nalul este o sursă de dependenţă și în afara orelor de 
program. Pentru un angajat conectat în permanenţă la 
reţeaua de la serviciu, poate fi un motiv de stres, deoarece 
BlackBerry Enterprise Server (și, deci, managementul 
companiei) știe tot ce fac telefoanele din reţea: ce infor-
maţii au trimis, unde se află, care este agenda zilei. Nu-i 
de mirare că Barack Obama, un fan declarat al „murei 
negre“, a fost cât pe ce să rămână fără jucăria sa preferată. 
Un aparat prin care președintele celui mai puternic stat 
din lume să poată fi localizat oriunde pe glob reprezenta 
un risc mult prea mare! În cele din urmă, experţii ameri-
cani în securitate au găsit un mod de a face BlackBerry-ul 
inofensiv pentru siguranţa președintelui, iar Obama și-a 
păstrat „prietenul electronic“.

Pentru a exploata avantajele acestei tehnologii, marile 
corporaţii au investit sute de mii de dolari în noul sistem. 
Entuziasmul lor era perfect justificat: până la apariţia 
BlackBerry, managerii nu mai experimentaseră nicio-
dată o comunicare atât de rapidă. Aur curat pentru efici-
enţa unei companii, dar stres îngrozitor pentru angajat!

capcană pEntRu angaJaŢi. La începutul 
anului, Jorge Escamilla, specialist IT la o companie 

din Indianapolis, Statele Unite, nici nu bănuia că avea 
să-și piardă liniștea definitiv. Telefonul primit „cadou“ 
de la conducerea firmei părea să vestească o avansare, 
sau cel puţin confirmarea statutului de angajat valoros. 
La urma urmei, „nu oricine primește ultimul model de 
BlackBerry, prin care să poată comunica non-stop cu 
șefii“, se bucura, la vremea respectivă, Jorge. Ceea ce părea 
primul pas către palierul exclusivist al managementului 
s-a transformat, în mai puţin de șase luni, într-un instru-
ment de supraveghere continuă „mai ceva ca brăţara pe 
care o poartă la mână deţinuţii eliberaţi condiţionat 
din închisoare“, glumește americanul de origine mexi-
cană. Procedurile companiei sale sunt clare: orice e-mail 

primit pe BlackBerry necesită răspuns obligatoriu în mai 
puţin de 45 de minute. O întârziere de o jumătate de oră, 
într-un weekend, s-a soldat cu o atenţionare scrisă din 
partea șefului. „Timpul tău devine timpul companiei“, 
a înţeles Jorge. Prezenţa unui BlackBerry în buzunarul 
sacoului anulează orice delimitare între weekend și orice 
altă zi a săptămânii. 

Jorge și compania la care lucrează sunt reprezen-
tativi pentru ceea ce se întâmplă în majoritatea corpo-
raţiilor americane de la un anumit nivel ierahic în sus. 
De la mari case de avocatură sau companii IT și până la 
bănci sau edituri, toţi sunt prinși în „lanţul“ BlackBerry. 
Dependenţa de puternicul telefon devine o problemă 
gravă când atingem capitolul „familie“. La sfârșitul lui 
2008, site-ul MSN publica un amplu articol intitulat 
„Cum să trăiești cu un soț dependent de BlackBerry“. 
Soluţiile porneau de la stabi-
lirea unor ore precise între care 

e-mailurile 
primite ajung pe 
serverul de mail

cum FuncŢiOnEază?

e-mailurile sunt 
trimise, codificat, 
către telefon, prin 

reţeaua de tele-
fonie celularăai acces la e-mail  

şi pe calculatorul
tău de la birou

răspunzi la e-mail 
sau accesezi internetul 
prin telefon
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cinci SEmnE că EŞti  
dEpEndEnt dE BLackBERRy

1. Ţi se întâmplă să-ţi auzi telefonul vibrând, să-l scoţi 
repede din buzunar şi să-ţi dai seama că… a fost doar ima-
ginaţia ta. La fel de răspândite sunt şi halucinaţiile cu lumina 
roşie pulsând.

2. Criteriul tău de apreciere a prietenilor este conexiunea 
lor cu tine pe BlackBerry Messenger (BBM). Pe principiul: 
„Suntem prieteni la cataramă, doar vorbim pe BBM“.

3. Dacă bateria telefonului „moare“, te simţi mai vulnerabil 
decât dacă ai sta dezbrăcat în mijlocul unei staţii de autobuz.

4. Când te dai jos din avion, primul impuls este să-ţi verifici 
mesajele, nu să-ţi înştiinţezi familia că eşti viu şi nevătămat.

5. ţi-a ieşit din minte faptul că „BlackBerry“ este un fruct. 

e-mailurile sunt 
retrimise către serverul 
dedicat BlackBerry



să fie strict interzisă folosirea dispozitivului și ajun-
geau până la impunerea unui „ordin de restricție“ în 
dormitor sau în sufragerie împotriva aparatului botezat 
sugestiv „Rochelle“. De ce un nume feminin? Pentru că 
„BlackBerry a devenit cealaltă femeie din viața oricărui 
om de afaceri“, concluzionau americanii de la MSN. Ce 
altceva poate fi, când soțiile adorm și se trezesc în sunetul 
tastelor de telefon? Un adulter!  

FăRă REguLi. Deși peste Ocean BlackBerry s-a 
transformat într-un adevărat cordon ombilical între 

companie și angajat, în corporaţiile din România dispozi-
tivul nu și-a scos încă la iveală „colţii“. Cu toate că tot mai 
mulţi manageri români au în buzunar un BlackBerry, în 
puţine cazuri aparatul s-a transformat într-o extensie a 
sistemului nervos al companiei.

„Un smartphone trebuie să rămână un instrument 
care să te ajute, nu care să-ţi dicteze, pas cu pas, viaţa“, 
crede galezul Phil Jones, CEO al Aviva Pensii România. 
Împreună cu boardul companiei, Jones, care folosește 
un BlackBerry de un an și jumătate, a decis ca treispre-
zece dintre directori să fie dotaţi la rândul lor cu un 
asemenea dispozitiv. Trei dintre aceștia au refuzat oferta 
și au preferat să rămână fideli telefoanelor pe care le 
aveau deja. „Nu impunem reguli, oamenii trebuie să-și 
dea seama singuri că vor putea comunica mai eficient 
cu BlackBerry“, spune Phil Jones. Managerul crede că, 
deși aparatul îţi fură din timpul liber, îţi și salvează mult 
timp. Pe aceeași lungime de undă se află și managerii din 
Raiffeisen Bank. Atât Steven C. van Groningen, președin-
tele băncii, cât și echipa sa de manageri folosesc dispo-
zitivele BlackBerry, dar nu le consideră nici pe departe 
esenţiale pentru o comunicare eficientă. Corina Vasile, 
director de comunicare în cadrul instituţiei de credit, 
rezumă foarte concis modul în care bancherii se rapor-
tează la celebrul smartphone: „Tehnologia ne este de 
ajutor, dar nu telefonul ne fixează procedurile“. Prin 
urmare, nici vorbă de „regula celor 45 de minute“ pentru 
răspunsul la e-mailuri. Dispozitive care să stârnească 

interes și entuziasm apar în fiecare zi, dar „orice flux are 
și un reflux“, consideră Corina Vasile, care anticipează un 
moment în care oamenii de business ar putea obosi să se 
tot supună unui „șef“ electronic, cu ecran și butoane.

intERcOnEctaRE pERmanEntă. Dacă 
bancherii sau directorii executivi ai companiilor 

de pensii sunt conectaţi în permanenţă la tehnologie, nici 
avocaţii nu pot face notă discordantă. Nu mai puţin de 
30 dintre avocaţii și salariaţii-cheie ai casei de avocatură 
„Ţuca Zbârcea&Asociaţii“ folosesc dispozitive BlackBerry. 
Alina Pintică, director de Marketing&PR, recunoaște 
că ele dau dependenţă și tind să acapareze timpul liber. 
Totuși, „câţi CEO cu responsabilităţi mari se pot lăuda 
că au concedii cu adevărat relaxante?“, se întreabă Alina. 
Chiar și așa, Florentin Ţuca, Managing Partner al casei de 
avocatură, recunoaște că BlackBerry-ul este unul dintre 
instrumentele de afaceri care îl ajută cel mai mult în comu-
nicarea zilnică, atât cu echipa cât și cu clienţii. Și Wargha 
Enayati, fondator al Centrului Medical Unirea (CMU), 
este un devorator de BlackBerry, dar el dormea cu tele-
fonul sub pernă înainte de a se apuca de afaceri. Încă din 
anii ’90, când BlackBerry nu apăruse pe piaţă, cardio-
logul german de origine iraniană se aștepta oricând să fie 
chemat la o urgenţă medicală. În 1995 a deschis un mic 
cabinet de cardiologie și interne, destinat mai ales perso-
nalului diplomatic din București și apoi managerilor din 
multinaţionale. Treptat, businessul a crescut, iar medicul 
avea nevoie de un telefon care să-i spună mai mult decât 
adresa unui pacient lovit de infarct. A descoperit telefoa-
nele BlackBerry și a ajuns acum la al patrulea aparat de 
acest tip. „Nu mi-a plăcut niciodată să tot pornesc calcu-
latorul pentru e-mail“, explică managerul. 

tOt mai putERnic. Este clar că dispozitivul 
prinde tot mai mult teren în rândul managerilor 

români. Nu a apucat însă să-și înfigă „colţii“ până la rădă-
cină în inima corporaţiilor autohtone la fel ca în SUA. La 
noi, telefonul nu este folosit la adevărata capacitate, întrucât 
majoritatea companiilor au ales, pentru început, să folo-
sească varianta de bază a sistemului BlackBerry. Este vorba 
de un cont de internet și mesagerie (BlackBerry Internet 

Alexandru Păiuş practică „rugăciunea 
BlackBerry“ de 100 de ori pe zi

Wargha Enayati a 
schimbat, până acum, 
patru telefoane 
BlackBerry
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Service) care poate fi accesat de pe un astfel de terminal. 
Pasul următor ar fi integrarea terminalelor BlackBerry în 
reţeaua de date a companiei cu ajutorul serverului dedicat 
BlackBerry Enterprise Server. Ar fi, însă, o investiţie costi-
sitoare care ar putea depăși 100.000 de euro. 

Există manageri români care au intuit deja influenţa 
pe care o poate exercita asupra lor o asemenea „mași-
nărie“. Alexandru Păiuș, Senior Partner al companiei de 
Relații Publice Image Promotion, practică „rugăciunea 
BlackBerry“ de aproape o sută de ori pe zi. A vrut să-i atragă 
în această comunitate și pe unii dintre angajaţii-cheie ai 
săi. Unul a refuzat: „Mi-a cerut timp de gândire, conștient 
că îi va fura mai mult din timpul său liber“, povestește 

Alexandru Păiuș; altul a acceptat cu o condiţie: să-și veri-
fice mai rar mesajele în weekend. 

Deși se feresc pe cât posibil de cuvântul „dependenţă“, 
un termen care caracterizează relaţia oamenilor de afaceri 
de peste Ocean cu dispozitivul BlackBerry, corporatiștii 
români se obișnuiesc încet, dar sigur, cu avantajele tele-
fonului „smart“ în vieţile lor profesionale. Par să se ţină, 
însă, mult mai tari pe poziţie, păstrându-și cumpătul faţă de 
„mirajul“ comunicării fără frontiere. Cu siguranţă, comu-
nicarea prin BlackBerry este un mod de viaţă. „Nu-ţi dai 
seama cât de important a devenit pentru tine decât în ziua 
în care simţi fiori reci la gândul că l-ai uitat acasă“, conchide 
resemnat Jorge Escamilla.

S oluţia completă oferită de Research In Motion 
rămâne favorita managerilor de top pentru că 
extinde sediul central al unei companii în orice 
loc de pe glob, dar și pentru că oferă un control 

strict asupra oamenilor din subordine. Companiile mari au 
făcut investiţii de sute de mii de euro pentru sistemele RIM, 
și nu au motive să renunţe prea curând la acest instrument. 
Dar pe măsură ce concurenţa oferă soluţii de comunicare 

tot mai ieftine și ușor de aplicat, sistemul BlackBerry riscă să 
rămână exclusiv un produs de vârf, cu o cotă de piaţă limi-
tată. Cu alte cuvinte, un produs al „zeilor“ din corporaţii, 
dar numai al lor. 

Producătorul BlackBerry are o situaţie financiară bună, 
cu un profit brut de 44% din cifra de afaceri în trimestrul trei 
al acestui an, dar nu se poate culca pe o ureche. Cu trei ani 
în urmă, Research In Motion se lăuda cu un profit de 56%, 

PuteRnic în coRPoRaţii,
vulneRabil la Publicul laRg

EFEctELE BLackBERRy
Medicii canadieni de la  » Centrul Medical Trillium din 

Mississauga, Ontario, avertizează că a apărut o boală a 
utilizatorilor de BlackBerry, numită informal „cotul tele-
fonic“.  Este o inflamaţie a cotului provocată de felul în 
care utilizatorii ţin ore în şir telefonul mobil. În consecin-
ţă, un SPA din Toronto a lansat un nou produs: masajul 
BlackBerry, destinat celor care suferă de… cotul telefonic. 
Tratamentul costă 80 de dolari, dar pacienţii trebuie să res-
pecte o singură regulă: telefoanele să fie oprite timp de 30 
de minute.

Numele BlackBerry (mură, în limba engleză) a fost năs- »
cocit de o companie californiană de branding angajată de 
RIM, care a inventat şi numele laptopului Powerbook al 
celor de la Apple. Iniţial, unul dintre executivii companiei a 
observat că din cauza butoanelor, telefonul seamănă cu o 
căpşună şi a propus numele Strawberry. Un lingvist al fir-
mei s-a gândit că nu sună prea bine. Altcineva a sugerat 
BlackBerry şi cei de la RIM au acceptat pe loc. 

Fondatoarea unei agenţii newyorkeze de recrutare de  »
personal şi-a obligat angajaţii să utilizeze dispozitivele 
BlackBerry la întâlniri, pentru a nu mai „tăia“ copaci prin 
folosirea agendelor de notiţe. Intenţiile bune au durat doar 
câteva zile, până când un client furios l-a sunat pe vicepre-
şedintele companiei. Motivul: angajatul trimis la întâlni-
re petrecuse fix trei ore butonându-şi încontinuu telefonul 
BlackBerry.

Larry David, creatorul filmului „Inamicul 
public numărul 1“, şi regizorul Spike Lee, 
absorbiţi de aparatele BlackBerry, în 
timpul unui meci de baschet
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ScHimBăRi în iERaRHia tELEFOanELOR intELigEntE
În trimestrul iii din 2009, research in Motion se află la maximul istoric al cotei sale de piaţă, apple este în al 
doilea an de  creştere spectaculoasă iar liderul pieţei, nokia, continuă să scadă.    

RIMRIMRIM

deși preţul aparatelor este același. Telefoanele sunt tot mai 
complexe și fabricarea lor este mai scumpă, iar competiţia 
tot mai dură. Toţi producătorii au dezvoltat aplicaţii care 
aduc automat mesajele e-mail la destinatar. Concurenţa a 
intrat astfel pe terenul celor de la Research In Motion. Dar 
cu un e-mail nu se face primăvară. 

Dominaţia canadienilor în sectorul corporatist este 
departe de a fi ameninţată, deoarece sistemul BlackBerry 
integrat în operaţiunile zilnice ale corporaţiei nu a fost încă 
egalat. De cealaltă parte a baricadei, majoritatea concuren-
ţilor rezolvă nevoile de comunicare wireless prin aplicaţii 
punctuale și separate.

cRESc pREtEnŢiiLE. Dacă domină zona corpo-
ratistă, BlackBerry este vulnerabil pe segmentul 

utilizatorilor individuali. Pe o piaţă a telefoanelor inteli-
gente în creștere explozivă (plus 13% în trimestrul trei din 
2009, faţă de doar 0,1% creștere a întregii pieţe a telefoa-
nelor mobile, potrivit companiei Gartner), oferta ieftină și 
practică a concurenţei din segmentul smartphone nu poate 
fi neglijată. Explozia unor reţele sociale precum Facebook 
sau Twitter a mărit pretenţiile clienţilor. Ei vor în același 
aparat și un instrument de navigare pe internet, sisteme 
GPS performante și aplicaţii de tot felul, dar ieftin, dacă se 
poate. Toate noile telefoane inteligente de pe piaţă (precum 
HTC sau iPhone) s-au născut cu aceste calităţi. Pe lângă asta, 
iPhone a venit cu factorul „cool“ creat de design și probabil 
cel mai eficient ecran cu acţionare tactilă. Cei de la Research 
In Motion au știut că soluţia scumpă și complexă, care a 
funcţionat în corporaţii (telefonul ca un calculator mobil), îi 
ţine departe de clienţii individuali, fascinaţi deja de aparate 
precum iPhone, care în trimestrul trei din 2009 și-a dublat 
cota de piaţă faţă de 2008. 

Canadienii au ripostat prin lansarea unor noi modele, 
care să mulţumească diverși clienţi. În total, Research In 
Motion vinde acum peste 20 de tipuri de BlackBerry, cu 
aptitudini diferite. De asemenea, compania a deschis un 
magazin online de aplicaţii, după ce a văzut succesul pe 
care l-a avut Apple cu un magazin similar. Pe internet există 
acum peste 3.000 de aplicaţii pentru BlackBerry. F

„dROguL“ BLackBERRy
O treime dintre utilizatorii de BlackBerry dau semne de  »

dependență „similare cu cele întâlnite la persoanele care 
suferă de alcoolism“, potrivit unui studiu realizat de pro-
fesorii David Vance, de la Universitatea Rutgers-Camden, 
și Nada Nakabadse, de la Universitatea din Northampton, 
Marea Britanie.

Două treimi dintre utilizatori își verifică e-mailurile și  »
în timpul liber sau în vacanțe, iar asta duce, în timp, la 
încetinirea creierului, după cum a descoperit psihologul 
Glenn Wilson, de la King’s College, Londra. Studiul ara-
tă că „stresul“ primirii permanente de e-mailuri, mesaje 
text sau apeluri este o amenințare mai mare pentru pute-
rea de concentrare a creierului și pentru coeficientul de 
inteligență decât consumul de canabis. Soluția o dă doc-
torul Jared Block, care afirma în publicaţia The American 
Journal of Psychiatry că soluţia ar fi să nu răspunzi chiar la 
orice e-mail, imediat ce îl primești. SurSă: ForBeS.coM

BLackBERRy în ciFRE 
Primul telefon BlackBerry a apărut pe piaţă în 2002,  »

produs de compania canadiană Research in Motion. 
În ultimii zece ani, RIM a vândut peste 65 de milioane  »

de telefoane mobile, unui număr de peste 28,5 milioane de 
abonaţi, mărindu-şi, în acelaşi timp, capitalizarea bursieră 
de la 96 de milioane de dolari la 42 de miliarde de dolari.

Fondatorii companiei,  » Jim Balsillie şi Mike Lazaridis, 
deţin câte o „felie“ de 6% din acţiuni, reprezentând apro-
ximativ 2,5 miliarde de dolari.

Pe piaţa globală a telefoanelor mobile, segmentul  »
smartphone are cea mai rapidă creştere: plus 13% în al 
treilea trimestru din 2009, faţă de aceeaşi perioadă a anu-
lui trecut. Vânzările totale de telefoane mobile au cres-
cut doar cu 0,1% faţă de acelaşi interval din 2008, potrivit 
companiei americane de cercetare şi consultanţă Gartner. 

În al treilea trimestru din 2009 s-au vândut în toată  »
lumea 43,3 milioane de telefoane inteligente, cu 1,4 mili-
oane mai multe decât în al doilea trimestru din 2009, potri-
vit International Data Corporation.
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