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A operadora chilena Telsur junta WiFi e Bluetooth para oferecer acesso sem fio à internet. Bom 
para os clientes, mas ainda há desafios a vencer 
 
Enquanto espera na sala de embarque do Aeroporto de Concepción, no Chile, o executivo da 
indústria de lubrificantes Miguel Escobar liga seu assistente digital iPaq. Sem usar cabos, começa 
a navegar pela internet usando apenas sinais que viajam pelo ar. Ele está em um hot spot, local 
público que oferece acesso wireless (sem fio) à internet. A novidade é que a rede funciona com 
sinais Bluetooth, não apenas no aeroporto, mas em hotéis, cafés e postos de gasolina espalhados 
pelo sul do Chile. A Innet, a nova rede da operadora de telecomunicações Telefónica del Sul 
(Telsur) funcionará com vida dupla, com Bluetooth e com sinais do padrão 802.11, mais 
conhecido como WiFi (fidelidade sem fio, em inglês). "É incrível, me conecto de onde eu quiser", 
diz Escobar.  
 
A Telsur quer conquistar usuários de aparelhos móveis que precisam de conexão permanente. A 
iniciativa é parte do boom do mercado de acesso sem fio na América Latina. Hotéis sofisticados, 
como o Crillón de Buenos Aires, o Sheraton Towers da Cidade do México, ou o Intercontinental de 
São Paulo, oferecem WiFi como um serviço extra para seus hóspedes. Segundo um estudo da 
consultoria norte-americana Pyramid Research, este ano serão instalados 280 hot spots na 
América Latina (veja tabela). Além disso, as empresas de telecomunicações que oferecem 
serviços de acesso ADSL (linha telefônica digital para assinantes) já contam com antenas WiFi 
para criar redes locais em residências e empresas.  
 
Mesmo assim, ainda há dúvidas entre os usuários sobre a segurança e possíveis interferências 
que derrubem a qualidade do serviço. "Um forno de microondas opera na mesma freqüência que 
uma rede WiFi e pode até derrubá-la", diz Marilson Duarte Soares, consultor da Siemens no 
Brasil.  
 
Por essas e outras, a Telsur preferiu operar a internet móvel separadamente, e criou uma 
subsidiária para cuidar do projeto, a Blue Two Chile, encarregada da implementação dos serviços 
de acesso a redes wireless, em sociedade com o fundo JCE Chile (da empresa de capital sueco JCE 
Group), com a Consafe Infotech e com o apoio econômico do Fundo de Desenvolvimento e 
Inovação, da Corporação de Fomento à Produção do Chile. Com um centro de operações instalado 
no sul do país, a Telsur gerencia a área comercial do projeto na capital Santiago.  
 
Em uma primeira etapa, a Innet vai oferecer acesso com tecnologia Bluetooth; em seguida virá a 
rede WiFi. Por enquanto, a rede está disponível nos hotéis Holiday Inn Express e nos postos da 
Compañía de Petróleos de Chile. "Acho que teremos sucesso com as empresas que têm operações 
de logística, caminhões e forças de venda em campo", prevê Andrea Almonacid, diretora 
Comercial do projeto da Telsur.  
 
É claro que a porta não está fechada para clientes individuais. A Innet já funciona em cafés e 
restaurantes, além de oferecer uma rede na Biblioteca do Metrô de Santiago. A Telsur espera 
fechar o ano com mais de 100 pontos de acesso e cerca de mil usuários corporativos e individuais. 
Para isso, oferecerá contratos mensais e cartões pré-pagos para os clientes eventuais. Almonacid 
estima que será cobrado um valor similar ao acesso em banda larga com ADSL, cerca de US$ 30, 
mais impostos. Em uma segunda etapa, a Telsur oferecerá redes locais sem fio (WLAN, na sigla 
em inglês) com WiFi e Bluetooth, em empresas e residências.  
 
DEPENDE DO SERVIDOR. A Telsur privilegiou o lançamento da rede Bluetooth por se tratar de 
uma tecnologia mais recente no mercado de redes sem fio, enquanto a tecnologia WiFi já é usada 
nas WLANs. De origem norte-americana, a WiFi atinge velocidade máxima de 11 Mbps em sua 
versão 802.11b, com raio de cobertura de 90 metros. A Bluetooth oferece um máximo de 753 



Kbps e uma abrangência de 40 metros. O usuário, porém, não percebe essa diferença. "Você pode 
ter uma enorme largura de banda, mas quando navega pela internet a velocidade depende do 
servidor do site", diz Almonacid.  
 
A grande novidade do sistema europeu Bluetooth — e sua vantagem em relação à WiFi — é a 
sincronização de dispositivos. Por exemplo, entre um notebook e uma impressora, com menor 
consumo de energia. Para incentivar seu uso, a Telsur montará mini business centers com 
impressoras e outros equipamentos. No fim, as duas tecnologias se complementam, uma com 
grande velocidade e cobertura, outra com total independência de cabos.  
 
Porém, adverte Edgar Spielmann, diretor-executivo da organização chilena de fomento à 
tecnologia Fondación País Digital, ainda é necessário analisar se o uso do projeto corresponderá à 
quantidade de notebooks e outros dispositivos móveis existentes na região. Carlos Rodríguez, 
analista da Pyramid Research, concorda com Spielmann sobre a necessidade de avaliar o mercado 
latino-americano antes de definir se o negócio é rentável.  
 
Segundo Rodríguez, há três tipos de modelo de negócio para os hot spots: enterprise (redes locais 
em empresas), residencial e redes públicas. Nas empresas, o uso já é avançado. Na fábrica da 
Ford em Camaçari, Bahia, os funcionários dos setores de controle de qualidade e estoque usam 
tablet PCs conectados por WiFi. "Nos escritórios em que trabalho ando mais wireless do que wired 
(conectada com fios)", brinca Margarita Roblez-Martinez, diretora de comunicação da 3Com para a 
América Latina.  
 
Se nas empresas já se vê o retorno da WiFi, a eficácia do modelo de negócio das redes públicas 
ainda é uma pergunta em aberto. "A cobertura oferecida por uma empresa nunca será suficiente 
para as necessidades do cliente", diz Rodríguez. Para ele, há muitas empresas tentando oferecer o 
mesmo serviço, o que obrigaria o usuário a trocar de operador cada vez que chega a um hot spot 
diferente. E o que acontecerá quando duas empresas oferecerem serviços em um mesmo local, 
usando a mesma freqüência? "É praticamente inviável, pois uma rede derrubaria a outra", afirma 
Soares, da Siemens. Há ainda outra questão, não enos importante, a criminalidade da região. 
"Aqui não se vê gente usando notebooks nos cafés ou trens. Seriam assaltados."  
 
Apesar de o Bluetooth ser um atrativo do projeto da Telsur, Rodríguez conclui que o principal 
objetivo deve ser buscar a eficiência do negócio. "Ainda não consegui ver o lucro no negócio de 
hot spots", diz Soares. Para ele, o lucro virá mais do marketing de oferecer o serviço do que pela 
venda de minutos de acesso. Dados da International Data Corporation (IDC) refletem a evolução 
do mercado móvel: cerca de 500 mil notebooks serão embarcados em 2003 para a América 
Latina, 6% mais que em 2002. Os assistentes digitais (PDAs) aumentarão em 600 mil unidades, 
ou 8%.  
 
As agências de telecomunicações no Brasil e no Chile já começam a discutir as normas que 
regulamentarão o uso de WiFi para evitar problemas de interferência. Mas, mesmo sem 
rentabilidade ou regulamento definidos, uma coisa é certa: trata-se de uma revolução total nas 
telecomunicações sem fio. "Esse sistema melhorou minha forma de trabalhar", diz Escobar. Com 
certeza, ele visitará postos de gasolina e dali mesmo poderá conectar-se a sua empresa, a Tarjeta 
Copec Transporte. Escobar e seu cliente conversarão. Seus sistemas também.  
 
Com Max Alberto Gonzales, de São Paulo  
 
Linha quente  
 
Número de hot spots estimados na América Latina para 2003  
 
Brasil 105  
 



México 154  
 
Chile 11  
 
Argentina 5  
 
Colômbia 5  
 
Fonte: Pyramid Research  
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