
Brasil e a banda larga móvel  
 
O crescimento da base de telefones celulares e dos assinantes de banda larga, a disseminação de 
aplicativos de comunicação eletrônica como os instant messengers e a presença massiva dos 
brasileiros em redes de relacionamento como o Orkut são apenas alguns dos fatores que dão base 
à crença - e à estratégia - da Ericsson. "O potencial do mercado para aplicações de banda larga 
móvel é imenso", garante Jesper Rhode Andersen, vice-presidente de desenvolvimento de 
negócios da companhia. 
 
O executivo explica que, para fazer essa análise, é necessário olhar para o país de forma 
segmentada, com foco no público de alto poder aquisitivo. Levando em conta as diversidades do 
país, Andersen destaca como alvo para esse tipo de aplicação um universo de aproximadamente 6 
milhões de pessoas, ou seja, cerca de 10% dos usuários de telefone celular já atendidos pelas 
redes EDGE. "Os clientes desses serviços são os que fazem do Brasil um país de grifes, do 'carro 
do ano'", comenta. 
 
A redução do custo - e a disseminação - dos laptops, ao lado da quantidade de horas que o 
brasileiro passa online, são outros fatores que apontam para a oportunidade que as aplicações de 
banda larga móvel têm no país. "Hoje, um laptop e um smartphone têm praticamente o mesmo 
custo. Assim, as pessoas que têm o costume de ficar algumas horas por dia na internet, e sentem 
falta desse acesso quando estão 'na rua', começam cogitar a possibilidade de partir para a banda 
larga móvel", avalia o executivo. 
 
Todo esse potencial deve esquentar o mercado de telecomunicações móveis, gerando benefícios 
para operadoras e fornecedores. "Essa é uma das principais formas de as telcos aumentarem a 
receita média por usuário", diz Andersen, comentando que o gasto mensal médio dos 
consumidores 'high end' é de US$ 35 atualmente. "O maior problema, hoje, é que as operadoras 
estão muito mais preocupadas em aumentar o número de assinantes do que em elevar o valor de 
cada cliente", alerta. "Isso acontece, principalmente, porque as próprias teles são avaliadas pelo 
mercado com base no tamanho de sua base de assinantes." 
 
Para a Ericsson - fornecedora de diversas operadoras móveis brasileiras que utilizam a tecnologia 
GSM -, a disseminação da banda larga móvel deve impactar no aumento da demanda por infra-
estrutura, especialmente por estações rádio-base compatíveis com EDGE. "Até agora, 
comercializamos 7,5 mil ERBs no Brasil, 4,5 mil das quais são EDGE", revela o executivo. "E, há 
1,5 ano, todas as estações que fornecemos já estão preparadas para a oferta desse tipo de 
serviço." 
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