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Encolher para crescer. Esta é a nova ordem da Ericsson, fabricante de 
equipamentos para telecomunicações que emerge de um processo de 
reestruturação com um quinto do pessoal que tinha em 2001 e um novo foco de 
atuação. De fornecedora de redes fixas, responsável por um terço das linhas em 
serviço no país, a companhia migrou para infra-estrutura móvel, da qual responde 
por 40% das linhas em operação, e vem se empenhando para incrementar a área 
de serviços, que hoje responde por 30% da receita. "Caminhamos para ser uma 
empresa de serviços", diz o presidente da Ericsson no Brasil, Peter Källberg, um 
sueco que assumiu a empresa em julho de 2001, exatamente quando o boom do 
mercado de telecom começava a arrefecer, com a missão de redefinir estratégias, 
cortar custos e levar a companhia de volta ao lucro.  

No país, o último resultado positivo da Ericsson foi em 2000, quando reportou um 
lucro de R$ 227,5 milhões. No ano seguinte, o desempenho foi revertido para um 
prejuízo de R$ 163,6 milhões, saltando para R$ 523 milhões no ano passado. Para 
este ano, Kälberg promete um resultado melhor, embora não faça previsões. A 
matriz sueca promete voltar ao azul ainda este ano.  

Por aqui, a busca pela eficiência resultou num corte drástico dos custos. Eles caíram 
74% em relação a 2001 e a meta é chegar a 87% até dezembro. "Não temos 
controle sobre o mercado, mas podemos controlar nossos custos", diz. Boa parte da 
redução foi conseguida com a demissão de 4 mil pessoas desde 2001, incluindo a 
terceirização da fabricação de celulares e de PABX. A racionalização atingiu as 
viagens e até os carros dos executivos da companhia. E para quem pensa que a 
reestruturação acabou, Källberg avisa: "Não acaba nunca. Tem sempre um 
refinamento a ser feito", assegura.  

Ele conta que a Ericsson abandonou a idéia de que é preciso ser grande. "O 
importante é ser eficiente, atender bem ao cliente e gerar margem ao acionista", 
sintetiza o executivo. Considerando as vendas, a Ericsson retornou no ano passado 
a patamares inferiores aos registrados em 1996, antes mesmo da privatização do 
antigo sistema Telebrás. Naquele ano, a receita líquida ficou em R$ 813 milhões, 
enquanto em 2002 o indicador somou R$ 637 milhões. "Foi um desempenho em 
linha com o mercado brasileiro de telecomunicações", justifica o presidente da 
Ericsson.  

Em 2002, o mercado ficou em compasso de espera. O fim da antecipação de metas 
pelas concessionárias fixas e o adiamento do início das operações da TIM, assim 
como a falta de interessados em novas licenças móveis, interromperam o ciclo de 
crescimento e obrigou os fornecedores a se ajustarem e buscar alternativas.  

Um caminho escolhido pela Ericsson foi a prestação de serviços. A empresa faz a 
operação de parte da rede da Brasil Telecom e da TIM. Para essa última, ela 
inaugurou uma nova modalidade de serviços, a consultoria. "Trabalhamos no plano 
de negócios da operadora, buscando formas de rentabilizar o investimento", explica 
Källberg. Na área de redes com a tecnologia GSM, a Ericsson respondeu pelo 
fornecimento da maior parte da rede da TIM e da Telecom Americas. "Considerando 
todas as tecnologias, fornecemos 40% de toda a infra-estrutura móvel do Brasil", 
diz o executivo, referindo-se à base já existente em TDMA e CDMA.  

A venda de redes móveis representa hoje algo em torno de 60% do faturamento da 
Ericsson. Outros 30% a 35% vêm de serviços, enquanto redes fixas têm menos de 



10%. Sem grandes perspectivas de crescimento para as operações fixas, a aposta 
da Ericsson recai sobre serviços. "A participação deve chegar a 40% da receita em 
dois anos", prevê Källberg.  

Com a produção de centrais de comutação e estações rádio-base localizada em São 
José dos Campos (SP), a Ericsson está preparando um plano de exportações para a 
América Latina. A região é abastecida pela fábrica da Suécia, mas os planos da 
matriz são de transferir este fornecimento para o Brasil. "Já fizemos embarques 
experimentais para as regionais da Ericsson em alguns países vizinhos", conta. A 
formalização do abastecimento está na dependência do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) liberar linhas de crédito para 
exportação.  

A empresa já tem experiência nos embarques internacionais, mas apenas na área 
de softwares. O centro de pesquisa e desenvolvimento da Ericsson, em Indaiatuba 
(SP), responde sozinho por 20% de toda a exportação brasileira de softwares, que 
gira em torno de US$ 100 milhões. O centro brasileiro é o único em toda a América 
Latina, de um total de trinta em todo o mundo.  
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