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O provedor de acesso à internet Terra anunciou na terça-feira (30/09) a implantação de seu 
serviço Wi-Fi, que oferece acesso sem fio e em alta velocidade à internet. Segundo o provedor, 
neste momento de lançamento, a tecnologia estará disponível em 45 hotspots distribuídos entre 
aeroportos e redes de café das principais cidades brasileiras, mas a intenção é ampliar a rede 
gradualmente.  
 
"A maior vantagem do serviço é a mobilidade com o acesso veloz à internet, e está direcionado 
principalmente para o usuário em trânsito", afirma Riza Soares, diretora de banda larga do Terra. 
Além dos aeroportos, o serviço estará também em algumas lojas do Frans Café no Estado de São 
Paulo e da Ofner na capital paulista. "Procuramos definir os locais de implantação de hotspots de 
acordo com o perfil de nossos usuários, constituído principalmente de profissionais liberais e 
executivos", complementa.  
 
A ampliação futura dos hotspots para universidades também está nos planos do Terra, segundo 
Riza. Esse serviço teria como intenção atingir os estudantes e profissionais que passam grande 
parte do dia nos centros de estudo, possuem equipamentos com tecnologia Wi-Fi, como laptops 
ou PDAs, e que necessitam de conexão rápida à internet. "Não temos ainda data prevista para 
começar, mas estudamos a presença da tecnologia Wi-Fi em algumas universidades, começando 
por São Paulo", diz.  
 
A expectativa do Terra é que até 2004, 10 mil usuários utilizem o serviço Wi-Fi. "Temos o desafio 
de desmistificar essa tecnologia. Dentro disso, existem hoje três vertentes importantes nesse 
sentido, que são o barateamento dos equipamentos, estimular os usuários a conhecerem a 
tecnologia e ampliar a rede de cobertura. Quando conseguirmos equilibrar essas três vertentes, 
creio que chegaremos a consolidação do Wi-Fi", afirma Riza.  
 
A empresa responsável por gerenciar a implantação dos hotspots é a Vex (antiga 
PointerNetworks) que também presta serviços de infra-estrutura Wi-Fi para o iG. "Isso não 
significa que o serviço seja igual. A diferença está principalmente na abertura dos hotspots e dos 
serviços prestados", acrescenta a diretora.  
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