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Equipes da Ericsson se unem com
alunos do MIT para inovação do
carro autônomo
•

Trabalho em parceria o MIT para que os alunos superem os limites da inovação

•

“Módulo de identidade” será projetado e desenvolvido em conjunto para melhor
compreensão do comportamento e das preferências dos motoristas

•

Relação baseada em inovação com o programa dos membros do SDM do MIT

A Ericsson (NASDAQ:ERIC) anunciou um acordo com o programa de gerenciamento e
projeto de sistema (SDM) do Massachusetts Institute of Technology (MIT) com o objetivo de
criar soluções inovadoras em conjunto para o projeto de direção autônoma - mobilidade da
Ericsson. A colaboração é o resultado do enorme interesse dos alunos, expresso através de
uma votação feita durante o principal evento de tecnologia do projeto de SDM anual do MIT,
em janeiro. A Ericsson e o SDM do MIT estarão juntos para descobrir outras maneiras de
trabalhar em estreita colaboração no futuro.
O projeto de direção autônoma da Ericsson utiliza a abordagem de um software inovador
para combinar dados e análises. Dessa forma, a Ericsson poderá obter uma melhor
compreensão do contexto, dos perfis dos motoristas e da consciência de rede para o
suporte de um aplicativo que será entregue ao carro autônomo, incluindo a transmissão de
mídia inteligente. Um dos diversos desafios do projeto é saber como capturar de forma
segura a identidade do motorista para entender suas preferências e seu comportamento. A
equipe do projeto SDM do MIT trabalhará com a Ericsson para definir e projetar o “módulo
de identidade”.
O evento de tecnologia de SDM do MIT 2016 atraiu cerca de 300 alunos e professores do
SDM, além de representantes de empresas que apresentaram 28 projetos para que fossem
analisados e votados para um futuro desenvolvimento. Os membros do SDM, que obterão
título de mestre em engenharia e gerenciamento do MIT após a graduação, colocaram a
Ericsson entre os dois principais projetos para que prosseguissem e fossem entregues em
maio. Essa colaboração estabelece uma relação baseada na inovação com a renomada
universidade de pesquisa.
“Estamos ansiosos em trabalhar com o MIT para superar os limites da inovação do carro
autônomo”, disse Mike Kaul, vice-presidente de Tecnologia e da Unidade de Negócios
Suporte à Soluções na Ericsson. “O programa SDM do MIT combina várias disciplinas
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acadêmicas, incluindo engenharia, gerenciamento e desenvolvimento de sistemas para os
melhores profissionais no início da carreira com alguns anos de experiência, que desejam
inovar e conquistar a liderança. A participação desses profissionais oferecerá uma
perspectiva criativa e um insight inovador ao importante projeto de direção autônoma da
Ericsson.”
O gerenciamento e projeto de sistema (SDM), principal programa do MIT em engenharia e
gerenciamento, foi criado em 1996 em resposta à necessidade do setor em desenvolver a
futura geração de líderes. Oferecido em conjunto pelas escolas de engenharia e
gerenciamento do MIT, o SDM é um dos primeiros programas de graduação do mundo a
integrar engenharia, gerenciamento e pensamento de sistemas com liderança e inovação.
O Massachusetts Institute of Technology (MIT) é uma universidade de pesquisa privada em
Cambridge, Massachusetts. O MIT, com cinco escolas e uma faculdade com um total de 32
departamentos, é frequentemente citado como uma das principais universidades do mundo.
O Instituto é tradicionalmente conhecido pelas suas pesquisas e pelo ensino de engenharia
e ciências físicas, além de ter sido laureado 85 vezes com o prêmio Nobel até 2015.
NOTAS AOS EDITORES
Para media-kits, materiais de apoio e fotos em alta resolução, acesse:
www.ericsson.com/br/thecompany/press
A Ericsson é a impulsionadora da Sociedade Conectada – uma empresa líder em tecnologia
da comunicação e serviços. Nosso relacionamento a longo prazo com todas as maiores
operadoras no mundo permite que pessoas, negócios e sociedades alcancem seu potencial
e criem um futuro mais sustentável.
Nossos serviços, softwares e infraestrutura – especialmente nos setores de mobilidade,
banda larga e na nuvem – permitem à indústria de telecomunicações e outros setores a
concretizar melhores negócios, aumentar a eficiência, melhorar a experiência do usuário e
captar novas oportunidades.
Com mais de 115 mil profissionais e clientes em 180 países, combinamos tecnologias em
escala global e liderança em serviços. Damos suporte a redes que conectam mais de 2,5
bilhões de assinantes. De todo o tráfego mundial de dados, 40% deles passa pelas redes da
Ericsson. Nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento garante que nossas soluções
– e nossos clientes – estejam sempre na frente.
Fundada em 1876, a Ericsson está sediada em Estocolmo, na Suécia. Em 2015, a empresa
gerou receitas de 246,9 bilhões de coroas suecas (US$ 29,4 bilhões). A Ericsson está
listada nas bolsas de valores NASDAQ OMX (Estocolmo) e NASDAQ (Nova York).
Na América Latina estamos presente desde 1896, quando entregamos equipamentos pela
primeira vez na Colômbia. No início do século XX, aumentamos nossa presença na região
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ao firmar acordos na Argentina, Brasil e México. Hoje, estamos presentes em mais de 50
países da América do Sul, América Central, México e Caribe, com instalações completas,
como unidade de Produção e Centro de Inovação com atividades de pesquisa e
desenvolvimento (P&D), além de Centro de Treinamento. A Ericsson é a fornecedora líder
do setor de telecomunicações com mais de 40% do mercado na América Latina e mais de
100 contratos de serviços de telecomunicações na região.
www.ericsson.com/br
www.ericsson.com/br/news
www.twitter.com/ericssonbr
www.facebook.com/ericssonbr
www.youtube.com/EricssonBrazil
www.slideshare.net/EricssonLatinAmerica
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