
Ericsson planeja dobrar produção
na fábrica de São José dos Campos
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A fabricante de equipamentos
de telecomunicações Ericsson
investiu R$ 10 milhões na am-
pliação da capacidade de sua
unidade de produção na cidade
de São José dos Campos, no Vale
do Paraíba (SP). “A cada R$ 100
que investimos, nossos fornece-
dores investem outros R$ 20”,
diz Sérgio Quiroga, presidente
da Ericsson para América Lati-
na e Caribe. Com a expansão, a
empresa produzirá 40 mil esta-
ções rádio-base até o fim do
ano, ante 19 mil fabricadas em
2010 e 4 mil produzidas em
2008. A ampliação gerou 200
novos empregos diretos, elevan-
do para mil o número de funcio-
nários da unidade. Ao todo, são
7 mil empregados no país.

A fábrica atende toda a re-
gião das Américas e também ex-
porta para a África. A América
Latina responde por 50% da
produção e os principais países-
são Brasil, México, Chile e Ar-
gentina. O mercado nacional re-
presenta de 3% a 5% da receita
global da companhia sueca. O
faturamento anual do Brasil é
de aproximadamente R$ 1,8 bi-
lhão. A área de serviços, que in-
clui terceirização de operação e
manutenção das redes das ope-
radoras, responde por 40% da
receita da unidade brasileira.

“Crescemos 12% no ano pas-
sado e este ano esperamos cres-
cer mais de 10% — o primeiro se-
mestre de 2011 já foi mais acele-
rado do que o primeiro semestre
do ano passado, por conta da de-
manda por equipamentos de se-
gunda e terceira gerações de tele-
fonia celular”, afirma Quiroga.

O interesse por banda larga
móvel é a principal alavanca de
crescimento da Ericsson no Bra-
sil. A empresa projeta que, em
2020, a América Latina terá 5 bi-
lhões de dispositivos conecta-
dos, dos quais 2 bilhões estarão
no Brasil. O volume considera
celulares, computadores e ta-
blets, eletrodomésticos como
geladeiras e outros aparelhos.
“Não produzimos tablets, mas o
aumento no uso desses dispositi-
vos leva à contratação de mais
equipamentos de rede. Um ta-
blet consome o equivalente a
cinco celulares”, afirma.

Além da fábrica brasileira, a
empresa tem outras quatro uni-
dades em operação no mundo,
na China, Estônia, Índia e Sué-
cia. O Brasil leva vantagem so-
bre a China porque reduz o cus-
to de transporte dos equipa-
mentos exportados para ou-
tros países da região das Améri-
cas. A fábrica de São José dos
Campos está em funcionamen-
to desde 1955 e, atualmente, é
a única da companhia a produ-
zir todos os elementos que
compõem a infraestrutura de
telecomunicações de uma ope-
radora. “Produzimos aqui tu-
do o que é preciso para ligar

dos celulares, como estações
rádio-base, estações de contro-
le e equipamentos de comuta-
ção”, diz Quiroga.

Nos últimos dez anos, a em-
presa aplicou R$ 1 bilhão na fá-
brica, dos quais R$ 850 milhões
em pesquisa e desenvolvimen-
to e R$ 150 milhões diretamen-
te na unidade. A nova linha de
módulos eletrônicos para esta-
ções rádio-base, que será pro-
duzida no Brasil a partir deste
mês, funciona com as tecnolo-
gias de segunda e terceira gera-
ções de telefonia móvel.

A partir de 2012, a empresa
dará início à fabricação local de

rádios para redes de quarta gera-
ção de telefonia celular, com a
tecnologia Long Term Evolu-
tion (LTE), que aumenta a velo-
cidade da banda larga móvel. E,
se o governo decidir usar a faixa
de frequência de 450MHz para
levar banda larga às regiões ru-
rais, a empresa produzirá equi-
pamentos no Vale do Paraíba.

A Ericsson está entre as cinco
maiores arrecadadoras de im-
postos de São José dos Campos,
segundo o prefeito da cidade,
Eduardo Cury. Empresas do se-
tor de tecnologia respondem
por 50% do produto interno
bruto do município. ■

A América Latina
responde por cerca
de 50% da produção
da fábrica da empresa
em São José dos
Campos (SP), que
também exporta para
o mercado africano
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Investimentos de
R$ 10 milhões vão
permitir encerrar o
ano com 40 mil
estações rádio-base,
ante 19 mil de 2010
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