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Entidade mundial quer aumentar a presença no país e trocar experiências com fornecedores 
 
O crescimento do uso do acesso sem fio à internet no Brasil chamou a atenção da Wi-fi 
Alliance, entidade focada em popularizar a tecnologia que leva seu nome mundialmente e 
responsável pela certificação e homologação dos equipamentos desse tipo de rede. Para usar a 
marca Wi-Fi é preciso ser associado à entidade, que hoje conta com 340 membros 
globalmente, sendo apenas um no Brasil, a Intelbras. "Isto não significa baixo interesse dos 
brasileiros pela tecnologia", diz a diretora de marketing da entidade, Kelly Davis-Felner. Ela e o 
diretor executivo Edgar Figueroa vieram ao Brasil para ver qual é o estágio atual da adoção da 
tecnologia no país, trazer informações sobre o setor em todo o mundo e trocar informações. 
"Aprendemos que um número crescente de pessoas está se conectando com as redes Wi-Fi via 
celular, por exemplo com iPhone, que é muito popular para acessar a internet", afirmou 
Figueroa. Segundo ele, há uma onda de brasileiros usando Wi-Fi, e a organização quer pegar 
uma carona com a proposta de oferecer uma experiência melhor com o serviço. 
 
Interesse dos brasileiros 
 
Empresas de todos os portes estão interessadas em Wi-Fi, entre elas fornecedores de 
equipamentos e de software, operadoras etc. As multinacionais, como Cisco e Apple, por 
exemplo, que são associadas mundiais, estão presentes no Brasil, destaca Kelly. Os contatos 
também estão adiantados com a provedora de hotspots Vex. 
 
Mesmo os usuários domésticos sem saber muitas vezes usam a tecnologia ao acessar a 
internet de um laptop. Para saber se os equipamentos são certificados pela organização basta 
verificar se a marca Wi-Fi aparece na tela durante a conexão. Segundo Kelly, a Wi-Fi Alliance 
desenvolve um programa que permitirá que vários dispositivos se conectem diretamente entre 
si, por meio da tecnologia. Por exemplo, a TV com o DVD, ou o celular com o computador para 
enviar imagem, imprimir um arquivo ou mostrar uma apresentação.  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. 27. 


