
O avanço da
em redes
móveis

A fabricante
investe em
competência
para criar soluções
em parceria
com o Inatel

mais atrativo como fornecedor de

tecnologia na esfera internacional.

Este é um dos caminhos traçados

pela Ericsson como estratégia para

reduzir, agora, mais do que nunca, o

impacto da atual crise econômica.

"Queremos ampliar o nosso esfor-

ço local em pesquisa e desenvolvi-

mento de produtos para outros pa-

íses. A empresa visa cortar custos

para tornar o Brasil mais atraente

como ecossistema de desenvolvi-

mento de soluções de tecnologia",

afirma Trond Fidge, vice-presidente

do Centro de Pesquisa e Desenvolvi-

mento da Ericsson do Brasil.

Em tempos de crise, prossegue o

executivo, a tendência para o outsour-

cing de serviços de software aumenta

e fica mais fácil exportar. Isso reduz

a necessidade de investimento próprio

da empresa em muitos países.

O sistema Softswitching é um

dos exemplos de desenvolvimen-

to tecnológico da Ericsson em solo

nacional. Trata-se de uma solução

de gerenciamento para redes de co-

municação fixas, que contou com

a participação de pesquisadores do

Inatel. Hoje, ela dá suporte ao pro-

jeto global 21st Century Network, da

British Telecommunications (BT).

É um projeto elaborado pela BT

para proporcionar uma nova gera-

ção de serviços de alta velocidade,

mais eficientes e que podem chegar

também mais rapidamente ao mer-

cado. Assim como o Softswitching, a

maioria das soluções desenvolvidas

pela Ericsson no Brasil é destinada a

clientes no mercado internacional.

EXPANSÃO PARA ÁREA MÓVEL

A empresa sueca trabalha em parce-

ria com diversas universidades bra-

sileiras e mantém convênios de coo-

peração científica com vários centros

de pesquisas no País com objetivo de

criar produtos para operadoras do

mundo inteiro. Mas a parceria com o

Inatel é uma das mais antigas, conta

Fidge. "Nasceu no final dos anos 60,

a partir de acordos para treinamento

de profissionais e hoje já temos 40

pessoas que trabalham em desenvol-

vimento para clientes mundiais da

Ericsson nos laboratórios do Inatel",

informa o executivo.

A parceria tecnológica com o Ina-

tel reforçou o ingresso da Ericsson na

área de rede móvel de comunicação. O

acordo possibilitou o envio de profis-

sionais do instituto para a Suécia com

o objetivo de treiná-los em sistemas

a serem adotados em redes sem fio.

"São profissionais que estão ganhan-

do competência para desenvolver so-

luções no Brasil. Essa é a estratégia

que deveremos adotar no final deste

ano ou início do próximo. Acho que

temos possibilidade de fazer desenvol-

vimentos nessa área, inclusive, para o

mercado brasileiro", diz Fidge.

Segundo ele, a criação de soluções

para comunicações móveis é uma área

que deve crescer muito e a Ericsson

está se preparando para isso. Trata-se



de uma estratégia mundial da corpo-

ração. Em fevereiro passado, durante

o Mobile World Congress, realizado

em Barcelona (Espanha), Carl-Henric

Svanberg, presidente e CEO da em-

presa, enfatizou que os investimentos

em infraestrutura de comunicações

móveis, banda larga, por exemplo,

podem direcionar o crescimento da

sociedade e contribuir para acelerar

a recuperação na recessão mundial.

"Para cada dólar investido em banda

larga, há um retorno dez vezes maior

para a economia", afirma.

Como todas as companhias glo-

bais, a Ericsson tem alocado capital

em áreas de pesquisas e desenvolvi-

mento com bastante parcimônia, em

função da crise econômica mundial.

Mas, no Brasil, esse é um setor ainda

muito fortalecido, assinala o execu-

tivo. "Por conta dos incentivos fis-

cais que recebemos pela fabricação

de produtos no País, temos feito uma

grande contrapartida de investimen-

tos em P&D", diz Fidge.

É algo como cinco vezes mais do

que é exigido pela Lei de Informática.

De 2001 até agora, a Ericsson já inves-

tiu cerca de R$ 750 milhões em P&D.

Mais de R$ 80 milhões foram utiliza-

dos em aproximadamente 90 projetos

com universidades e institutos de pes-

quisas, desde o ano 2000. Em 2008, as

exportações de software da Ericsson

do Brasil somaram R$ 60 milhões.

A crise tornou mais tímido o volu-

me de investimentos. Mesmo assim,

no ano passado, informa Fidge,

a subsidiária brasileira destinou

R$ 80 milhões ao centro de P&D,

instalado em Indaiatuba, São Paulo,

e deve manter esse montante de re-

cursos ao longo deste ano. O centro

tem uma das mais avançadas estru-

turas para criação de software na

área de telecomunicações do País,

além de ser o único da companhia

na América Latina. Conta com cer-

ca de 300 profissionais dedicados à

criação de novas tecnologias, com

foco em comunicação fixa e móvel,

e mais cem pesquisadores em uni-

versidades e institutos de pesquisas.

Mais de 95% desses profissionais

são graduados, pós-graduados,

mestres e doutores.

O portfólio de projetos abrange as

seguintes áreas de pesquisa tecnoló-

gica: acesso a banda larga móvel e

fixa, gerenciamento de recursos de

rádio e sistemas avançados de ante-

nas e receptores para 3G e 4G, tec-

nologia e soluções para o desenvol-

vimento de enlaces de micro-ondas e

de fibra ótica, segurança e privacida-

de, transmissão eficiente de vídeo e

aplicativos multimídias em redes IP,

além de medições e modelamento de

tráfego em redes de alta velocidade.

O modelo de atuação do centro de

pesquisa é o de multisource, ou seja,

parcerias com diferentes instituições de

pesquisas e universidades brasileiras.

Além do Inatel, a Ericsson tem acordos

de cooperação científica e atividades de

desenvolvimento com o CPqD, Univer-

sidade Estadual de Campinas (Unicamp),

Universidade de São Paulo (USP) en-

tre outras. "São várias empresas que

colaboram com o ecossistema de pes-

quisa e desenvolvimento da Ericsson

e não depender de fornecedor tem

sido até agora uma experiência muito

positiva", afirma Fidge.

A perspectiva é aumentar essa co-

operação no País, observa ele. "Tal-

vez, ainda, não em grande extensão,

em 2009. Mas podemos ter situações

em que a Ericsson possa ampliar seus

investimentos", diz Fidge, acrescen-

tando que a empresa tem acesso à

mão de obra altamente qualificada,

de custo razoável e por essa razão o

outsourcing fica mais atrativo. "Mas

se isso será uma decisão para este

ano ou mais tarde, a estratégia global

da companhia é que irá decidir."
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