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Os parceiros desenvolvem aplicativos para serem oferecidos às operadoras de telefonia celular, 
diz Andersen  
 
No mundo do software, uma idéia bem realizada em um computador instalado na garagem 
continua sendo valorizada. A Ericsson está em busca de criadores de aplicações para telefonia 
celular, desde games interativos ou não, opções de lazer, até soluções para o uso corporativo.  
 
A companhia sueca chegou a montar equipe própria de criadores de soluções, mas mudou de 
rota. Concluiu que o negócio de internet móvel é tipicamente para empresas pequenas, ágeis e 
criativas ou mesmo especialistas que trabalham por conta própria.  
 
Por isso, passou a fornecer apoio aos desenvolvedores por meio de 30 centros de tecnologia, 
sendo um deles no Brasil, onde o parceiro tem acesso aos laboratórios e informações em nível 
global. São, em todo mundo, mais de 1,8 mil criadores de soluções para celulares em todo o 
mundo.  
 
No Brasil, o total de parceiros, denominados pela empresa de associados, chega a 120. Eles 
desenvolvem aplicativos para serem implementados pelo fabricante e oferecidos às operadoras de 
telefonia celular, diz o vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Ericsson Brasil, Jesper 
Andersen.  
 
A expectativa é que em meados de 2004 comecem a ser oferecidas no país a telefonia celular 
baseada na tecnologia EDGE, considerada o primeiro passo das redes GSM para a terceira 
geração. "As operadoras brasileiras estão hoje atentas ao aumento da área de cobertura, na 
qualidade e no preço. Passada essa fase, irão focar nas soluções diferenciadas", avalia o vice-
presidente de serviços globais da empresa no Brasil, Edmilson Aguiar Toledo.  
 
Para quem acha que tudo isso é coisa ainda distante da realidade, Andersen cita uma pesquisa 
feita na Inglaterra identificando que os jovens londrinos estão comprando menos chocolate. Estão 
transferindo o dinheiro para pagar o uso do celular, o download de jogos e o envio de torpedos, 
identificou o trabalho.  
 
A tecnologia EDGE é apontada como uma das que irão permitir a sofisticação desses usos, pois irá 
permitir a troca de imagens em movimento. Os dados passam a trafegar da rede ao terminal em 
velocidade três vezes superior ao atual GPRS, já usado nas redes GSM no Brasil. E, segundo a 
Ericsson, a migração por parte das operadoras não necessita investimentos significativos, basta 
simples atualização de software. Com a tecnologia, o usuário pode, por exemplo, ver a londrina 
Times Square ao vivo, na telinha do celular, solução que pode ser utilizada para monitorar 
estradas, residências ou assistir noticiários. Abre espaço para jogos interativos ou mesmo 
reuniões de trabalho.  
 
Ontem, a Ericsson montou na filial do Rio demonstração das novas tecnologia usando a infra-
estrutura da Claro. A empresa já comprou a rede embutindo o EDGE, mas pretende começar a 
disponibilizar para os clientes somente em meados de 2004. "Estamos dependendo da oferta de 
terminais", diz o gerente de marketing de serviços de valor agregado, Marco Quatorze.  
 
Hoje, segundo o gerente da Claro, 95% do faturamento do grupo é proveniente de serviços de 
voz. O resto são dados. No exterior, esse percentual chega a 10%, 12%. Mas a previsão é que no 
Brasil, em cinco anos, passe a responder por 25%.  
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