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Tecnologia sem fio é usada em escritórios, lanchonetes, hotéis, aeroportos, espaços públicos e 
residências para acesso à web 
 
A tecnologia sem fio, que permite acesso à internet em restaurantes, lanchonetes, aeroportos 
e hotéis, conquistou também os ambientes corporativos. De acordo com o estudo Enterprise 
Mobility 2009, feito pelo instituto de pesquisas IDC Brasil, 69% das médias e grandes 
empresas no país adotaram as redes sem fio, entre elas a Wireless Fidelity (Wi-Fi). 
 
Dentro das empresas a tecnologia traz a facilidade de os funcionários levarem seus laptops 
para outros ambientes sem perder a conexão ou precisar de cabos de rede. Na Siemens, que 
também é fabricante de telefones, a sala de reunião, até pouco tempo atrás, contava com um 
hub e vários cabos para conexão, mas não conseguia atender a todos, diz o técnico de vendas, 
Eduardo Coelho. Há oito meses, a companhia começou a substituir todos os computadores de 
mesa por notebooks para libertar das amarras os equipamentos e os funcionários. 
 
Na unidade Anhanguera, mais de 70% dos 1,5 mil funcionários usam laptops. Na área de 
automação industrial da companhia, os 150 vendedores foram equipados com sistemas 
móveis, mas a conexão é feita por 3G, usada quando estão fora das instalações da Siemens. 
 
A Qualcomm, fornecedora de produtos e serviços que utilizam tecnologia sem fio, também 
optou por priorizar a mobilidade em seu escritório, em São Paulo. A empresa só utiliza 
notebooks, segundo o presidente Paulo Breviglieri. Para se conectar à internet, é 
disponibilizada tanto a tecnologia com fio quanto sem, via 3G ou Wi-Fi. A tecnologia 3G é 
necessária porque todos os funcionários viajam e precisam se conectar também fora do 
escritório. Brevigliere afirma que existem companhias no Brasil utilizando apenas a conexão 
3G pois dá mobilidade plena ao funcionário. A Qualcomm é fabricante de chips 3G. 
 
Para todos os tamanhos 
 
As pequenas empresas também estão cortando as amarras. O dono da agência de publicidade 
Phedra, Fabiano Assanuma, optou por um ambiente claro, sem cabos e com menor 
investimento, mostrando que a tecnologia pode ser adotada para empresas de todos os portes. 
Assanuma instalou dois roteadores Apple na rede da Net e garantiu o acesso móvel aos 
funcionários e visitantes. "Não abro mão dessa comodidade", diz o publicitário. Ele admite que 
a velocidade de transmissão de dados é um pouco inferior à da rede fixa, mas considera que 
os benefícios compensam. Quando sai da agência usa seu laptop em locais dotados de rede 
wireless. 
 
Ramais móveis 
 
A próxima etapa da mobilidade nas empresas é a adoção de dispositivos móveis, como 
celulares e smartphones, como ramal do PABX, afirma o gerente de produtos da Intelbras, 
Amilcar Scheffer. A empresa tem um portfolio de produtos sem fio, certificados pela Wi-Fi 
Alliance (leia texto ao lado). Segundo Scheffer, os ramais móveis ainda são pouco usados, e 
um dos motivos é que os terminais Wi-Fi ainda são caros. 
 
O PABX tem que estar preparado para aceitar celulares como ramais, enquanto estes 
aparelhos devem ter suporte a Wi-Fi e a voz sobre IP (VoIP). Alguns dos fornecedores 
apontados pelo executivo são Nokia, HTC e Motorola. Atualmente, a Intelbras testa a solução 
Infinity, um PABX IP para ambiente wireless, com lançamento previsto para 2010. Scheffer diz 
que a empresa paga uma anuidade de R$ 15 mil à Wi-Fi Alliance fora a certificação de cada 
produto mais uma taxa a cada dois anos para a Agência Nacional de Telecomunicações testar a 
qualidade da rede. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. 26. 


