
Ericsson vai montar rede 3G da TIM em São Paulo  
Ana Paula Lobo  
 
A Ericsson anunciou nesta quinta-feira, 13/12, através do Vice-Presidente Comercial e de 
Marketing, Lourenço Coelho, que assinou um contrato com a TIM para prestar o serviço de 
montagem da futura rede de Terceira Geração da operadora em todo o Estado de São Paulo. 
 
Os valores do acordo comercial não foram revelados pelo fabricante, que também admitiu que 
"outras localidades" também deverão ser atendidas pela companhia à pedido da TIM. A direção 
da Ericsson concedeu uma entrevista à imprensa, em São Paulo, para falar dos planos da 
empresa para 2008 e os resultados apurados em 2007. Este é o terceiro contrato oficial de 3G 
da Ericsson no Brasil - Telemig, Claro e, agora, TIM. 
 
A notícia do fechamento deste contrato da Ericsson com a TIM, mostra a dimensão que se 
espera da competição acirrada que ocorrerá entre as operadoras no leilão das frequências de 
3G que ocorrerá no próximo dia 18, em Brasília, na sede da Anatel. "Já há uma série de 
licitações de 3G em andamento. As operadoras se movimentam", afirma o vice-presidente da 
fabricante, Carlos Duprat. 
 
Depois de superar um ano considerado "complexo" - a Ericsson chegou a cogitar a deixar de 
fabricar no Brasil em função da falta de demanda ligada à 3G, provocada pela indefinição da 
Anatel em relação ao modelo a ser adotado no Brasil - a fabricante possui motivos para 
afirmar que 2007 foi promissor. Até porque a Ericsson conquistou a maior parte dos grandes 
contratos realizados na área móvel, entre eles, a rede GSM da Vivo e a 3G da Telemig e da 
Claro. 
 
Dados oficiais divulgados pela Ericsson revelam que a produção local para escala do 3G, em 
virtude dos contratos com a Telemig e Claro, contabilizou cerca de 1000 ERBs em 2007. São 
mais de 600 colaboradores envolvidos na unidade de produção da Ericsson no Brasil, instalada 
em São José dos Campos, em SP. A previsão é que em 2008, a quantidade chegue a 5.000 
ERBs 3G, já contando com o contrato firmado com a TIM, cujos detalhes não foram adiantados 
pela Ericsson. 
 
Em 2007, informa ainda a fabricante, foram produzidas 5.000 ERBs GSM. Para o ano que vem, 
há uma expectativa de duplicar esse número, alcançando a marca de 10.000 ERBs, até em 
função das metas de universalização que as operadoras móveis terão de cumprir pela compra 
das licenças de 3G.  
 
Desde que o GSM começou a ser implementado, a Ericsson já produziu mais de 25.000 ERBs 
nessa tecnologia no Brasil. A Ericsson comercializou ainda em 2007, 10.000 rádios MINI-LINK 
(total até agora: 60.000) e 100.000 portas para o mercado corporativo (total até 2007: 
1.000.000). 
 
A divisão de Multimídia da fabricante também tem muito para comemorar este ano. A Ericsson 
já conta com mais de 200 pessoas dedicadas exclusivamente à essa área e mais de 300 
projetos em andamento.  
 
Destacam-se o VIG (Video Gateway System) para Claro - voltado para o serviço de 
videochamada, recém-lançado pela operadora com a 3G em 850 MHz, o Ericsson Service 
Delivery Platform (SDP) para Vivo e TIM, a customização de plataformas para oferta do TIM 
Casa Flex, um sistema de cobrança pré-pago para Claro e uma solução de mediação para 
integrar redes móvel, fixa e IP. 
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