
A Ericsson comemorou ontem,
em sua fábrica em São José dos
Campos, no interior de São Pau-
lo, a produção da milésima esta-
ção de rádio base LTE no país.
Com o equipamento, que é uma
das partes mais importantes para
aconstruçãodasantenascomtec-
nologia 4G, a companhia preten-
deaproveitaromomentode tran-
sição vivido pelo setor de teleco-
municações no país. “Temos 60
mil estações já instaladas no Bra-
sil e esperamos que muitas delas
sejamadaptadaspara aquarta ge-
raçãoaindanoanoquevem”,afir-
ma SérgioQuiroga, presidente da
Ericsson para a América Latina e
o Caribe.
Mesmo antes de a Agência Na-

cionaldeTelecomunicações (Ana-
tel) realizar as licitações quedivi-
diram as frequência do 4G entre
as operadoras brasileiras, a Erics-
son já se preparava para atender
essa demanda. Em 2011, a fábrica
foi ampliada, resultado de um in-
vestimento de R$ 10 milhões.
Com isso, a capacidade produtiva
de estações de rádio base chegou
a40milunidades aoanoea fábri-
ca se adaptouparaproduzir as es-
tações LTE. Novos investimentos
devem ser realizados no ano que
vem. “Pretendemos expandir a
capacidade em 10% já em 2013”,
diz Quiroga.
Cerca de 50% da produção da

unidade de São José é exportada
paraoutrospaíses daAméricaLa-
tina.No casodo4G, amaior parte
das estações já vendidas, cerca de
70%, foramexportadasparaclien-
tesdaAméricaLatina,ÁfricaeEs-
tados Unidos. As 300 rádio bases
restantes foram vendidas para a
operadora Claro, primeira cliente
da nova linha. “É lógico que pre-

tendemosestarcomasoutrasope-
radorasmuito embreve,masain-
da nãopodemos adiantar nenhu-
ma negociação”, diz Quiroga.
Comisso, a Ericssonpretende re-
petirnoBrasil, a liderançanomer-
cado de redes 4G que detém no
resto domundo. Segundo a com-
panhia, mais de 60% dos dados
que trafegamno sistema LTE glo-
balmente são transmitidos por
equipamentos produzidos em
suas fábricas.

Conteúdo local
O fato de o Brasil já ter empresas
produzindo estações de quarta
geração foi comemoradopelo go-
verno. “Muitos não acreditavam

que a indústria local daria conta
da produção, mas essa marca
atingida pela Ericsson prova que
estávamos certos ao colocar o
conteúdo local comoquestãocen-
tral no leilão do 4G”, diz Paulo
Bernardo, ministro das Comuni-
cações, também presente ao
evento da Ericsson. Pelas regras

do leilão, aomenos 50%do con-
teúdo deve ser produzido no
país. “Outras empresas já de-
monstram interesse em fabricar
aqui”, afirma oministro.

Crescimento
Os investimentos da Ericsson na
unidadebrasileira estãorelaciona-
das às perspectivas positivas do
mercado. Pelos planos da Anatel,
a implantação do 4G deve ser
uma realidade já em2013, ano em
que o Brasil sediará a Copa das
Confederações, quando as cida-
des sede da competição devem
terasredesLTEjáestruturadas.Es-
tima-se que as operadoras devem
fazer investimentos de R$ 3 bi-

lhões ao ano em infraestrutura de
redes 4G para atingir o plano de
metas estabelecido pelo governo.
Se atingir o objetivo de aboca-

nhar a maior parte dos investi-
mentos em estações radio base, a
subsidiária brasileira da Ericsson
devemanter os resultados positi-
vos registrados nos últimos anos.
Em2011,aoperação localapresen-
toucrescimentode31%,valor su-
perior aos 15% que a companhia
cresceuemtodoomundo.Asope-
rações latinoamericanas somadas
cresceram33%, enquanto omer-
cadodetelecomunicaçõesnocon-
tinente teveumaumentode 10%.
O faturamento global da compa-
nhia foi deUS$ 35 bilhões. ■

O presidente doWalmart Brasil,
Marcos Samaha, disse ontem,
em Porto Alegre, que 2013 será
um ano commenor abertura de

lojas, depois de dois anos segui-
dos ampliando o número de
pontos de venda. O grupo deve
fechar 2012 com cerca de 550 lo-
jas em todo o país.
Segundo Samaha, o foco do

grupo será a implementação de
um sistema único nos pontos de

venda, substituindo os existen-
tes desde a aquisição do Sonae
do Brasil e da rede Bom Preço, o
que deve otimizar o trabalho do
comprador e dos fornecedores
do grupo. Hoje, a primeira loja,
em Curitiba, começa a operar
com a migração, de um total de

400 que passará pela alteração.
Samaha disse que a estratégia

de crescimento mais lento nos
pontos de venda não afeta, ne-
cessariamente, a possibilidade
de aquisição. “A expansão do
Walmart é baseada na abertura
de novas lojas e em aquisições.

Só não vamos ter o estômago
maior do que o cérebro”. O exe-
cutivo também comemora o
bomdesempenho do “Preço bai-
xo todo dia”, que, segundo ele,
é responsável pela alta de 6,5%
no tíquetemédio no segundo tri-
mestre. ■ Agência Estado
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Ericsson está pronta para
atender à demanda por 4G

Após dois anos de aquisições,
rede varejista vai unificar
sistemas de suas 550 lojas

Walmart Brasil crescerá em ritmomais lento em2013

Empresa investiu R$ 10 milhões em fábrica no interior paulista e planeja novo aporte no ano que vem

A maior parte das
estações 4G vendidas
(70%), foi para
clientes da América
Latina, África e
Estados Unidos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 16.




