
Onde as ideias se conectam, lá está a Qualcomm.

A tecnologia da Qualcomm conecta você em qualquer parte do mundo em que você 
esteja. Nós fabricamos chipsets para telefonia sem fio, licenciamos a tecnologia e 
fornecemos serviços de comunicação em todo o mundo. Em uma economia global, 
somos a ligação entre a oportunidade e os mercados.

Nós ajudamos a reunir mentes e ideias.

Visão Geral Corporativa



Imagine o mundo organizado ao seu redor.
As tecnologias sem fio inovadoras proporcionam o que há de 
melhor em personalização, permitindo que você determine o que 
quiser,  onde quiser. 

Nosso modelo de negócio
Nosso programa de licenciamento é o mecanismo que impulsiona todo o setor. Nós investimos, inovamos e 
inspiramos o crescimento de nossos parceiros e depois começamos tudo de novo. E, embora nossa herança nos 
torne líderes mundiais em tecnologias móveis de próxima geração, nossa gente é o que nos destaca. Inovação  
é mais do que o que fazemos: é aquilo que somos.

Nossa inovação
À medida que desaparece a linha que separa os 
produtos eletrônicos de consumo dos computadores 
e dos dispositivos de comunicação móvel, nosso 
modelo de negócio tem redefinido a maneira como 
as pessoas incorporam dispositivos e serviços sem fio 
em seu dia-a-dia.

Tudo começa com nosso compromisso com pesquisa 
e desenvolvimento, o que nos permite criar um 
roadmap tecnológico completo a caminho da 
inovação. Nosso modelo de licenciamento aberto 
dá a todas as empresas — grandes ou pequenas — 
oportunidades iguais de modelar o futuro da 
comunicação sem fio.

Na Qualcomm, nós aceleramos a mobilidade.
Durante 25 anos, as ideias e invenções da Qualcomm têm impulsionado a evolução das comunicações sem fio, 
conectando ainda mais as pessoas a informações, entretenimento e umas às outras. Hoje, as tecnologias da 
Qualcomm estão capacitando a convergência de comunicações móveis e eletrônica de consumo, tornando os 
serviços e dispositivos sem fio mais personalizados, baratos e acessíveis para as pessoas no mundo inteiro.



Nossos parceiros
Em um mundo que conta cada vez mais com a 
mobilidade aberta, estamos desenvolvendo novos 
recursos com nossos parceiros para proporcionar aos 
usuários uma experiência móvel pessoal única. Nossas 
parcerias impulsionam o crescimento para todos: 
desde operadoras e fabricantes de dispositivos até 
empresas da Internet, varejistas on-line e provedores 
de conteúdo móvel.

Nossos chipsets líderes em sua categoria equipam 
celulares, smartbooks, e-books e muito mais, 
enquanto nossos serviços de suporte de engenharia 
oferecem soluções completas e integradas. Nós 
criamos oportunidades de negócios em toda a cadeia 
de valor do mercado sem fio ao tornar os dispositivos 
mais rápidos, o conteúdo mais rico e as relações com 
os clientes mais sólidas.

Hoje, a inovação continua sendo o motor de nossas 
parcerias. Para muitas operadoras, isso significa 
desenvolver um lucrativo negócio de dados, enquanto 
fazem a migração suave dos clientes 2G para a 3G 
agora - e para a 4G nos próximos anos. Nossa 
mentalidade voltada para o progresso nos faz sempre 
olhar adiante - não só para o próximo trimestre, 
mas muito além dele.

Em janeiro de 2011
* investimentos cumulativos desde 1985, até o presente, em janeiro de 2011

Nosso futuro
Quando olhamos para frente, visualizamos uma  
era de conectividade total. Redes sem fio de alta 
velocidade conectarão tudo na sua vida: não apenas 
seu telefone e seu laptop, mas também seu carro, sua 
câmera de vídeo e muitos outros itens em sua casa.  
A comunicação entre máquinas permitirá um mundo 
mais inteligente.

Na Qualcomm, pensamos nisso como a “Internet de 
Tudo”. Os seus dispositivos móveis atuarão como o 
seu sexto sentido, sugerindo atividades e conteúdo 
com base nas suas preferências, sua agenda e sua 
localização. Cada descoberta sem fio será pessoal 
para você. 

E acreditamos que isso é apenas o começo. Em  
um mundo conectado, podemos superar nossos 
problemas mais básicos: economizar energia, usar  
a água de modo inteligente e fornecer serviços  
de saúde com mais eficiência. E a cada passo do 
caminho, visualizamos as inovações da Qualcomm 
presentes em cada tecnologia. 

Nosso modelo de negócio 
comprovou ser tão bem-
sucedido que hoje 
licenciamos mais 

de 190 empresas 
em todo o mundo para 
fabricar produtos sem fio. 

139 escritórios 
internacionais

Desde 1985, investimos mais de 

$16,1 bilhões* em P&D.

Mais de 680
operadoras comerciais  
de redes 3G
em todo o mundo confiam 
na tecnologia desenvolvida 
pela Qualcomm e esse 
número continua a crescer. 

A Qualcomm comercializou pela primeira 
vez a interface aérea CDMA base do 
CDMA2000/EV-DO quando a Hutchison 
Telecom (Hong Kong) lançou sua rede 
cdmaOne em 1995. Hoje, existem mais de 

1,150 bilhões de assinantes 
3G CDMA em todo o mundo.



www.qualcomm.com.br e www.tecnologia3g.com.br

“As pessoas interagem entre si de uma maneira 
diferente graças às tecnologias que criamos”.

Dr. Paul E. Jacobs
CEO

A Qualcomm Incorporated é líder no desenvolvimento e no fornecimento de produtos e serviços inovadores para comunicação 
digital sem fio com base em CDMA e outras tecnologias avançadas. A Qualcomm atua no setor sem fio global com tecnologias 
inovadoras que permitem a convergência da comunicação móvel e dos produtos eletrônicos de consumo, tornando os 
dispositivos e os serviços sem fio da próxima geração mais pessoais, econômicos e acessíveis para pessoas em todos os lugares. 
A Qualcomm está incluída no Índice S&P 100, no Índice S&P 500 e é uma empresa FORTUNE 500® 2009.

Prêmios principais:
FORTUNE: Empresas mais admiradas do mundo – desde 2002 
Financial Times: Empresas Global 500 mais valiosas – desde 2000 
Forbes: Global 2000 – desde 2003 
Institutional Investor: Melhores empresas para acionistas – desde 2004 
FORTUNE: 100 melhores empresas para se trabalhar – desde 1999 (Posição de número 33 em 2011)


