
Na prática,
a companhia não está
tão interessada na
receita proveniente
do acesso wi-fi e sim
em desafogar as redes
3G e 4G, para poder
atender bem a sua
base de clientes”
HuberBernalFilho
Diretor da consultoria Teleco

“As principais operadoras de tele-
fonia celular do país estão recor-
rendo ao acesso wi-fi à internet
como forma de complementar e
otimizar sua cobertura móvel de
dados. O plano mais audacioso é
o da Oi, que trabalha para fechar
o ano com 500 mil pontos de aces-
so (hotspots). A velocidade da ex-
pansão — no início do ano a rede
da companhia somava cerca de
30 mil hotspots — é superior à
das concorrentes Claro, TIM e Vi-
vo, que, apesar da desvantagem,
não deixaram de investir no aces-
so wi-fi à web.

“Temos 97% de market share
(participação) no mercado brasi-
leiro de hotspots”, afirma Rober-
to Guenzburger, diretor de Produ-
tos de Mobilidade da Oi. Além de
reforçar a estratégia de serviços
convergentes da Oi, a multiplica-
ção dos hotspots é uma forma de
atender ao crescimento explosi-
vo no tráfego de dados. De acor-
do com Guenzburger, na compa-
ração entre agosto de 2013 com o
mesmo período do ano anterior,
o consumo de dados pelos clien-
tes pós-pagos da Oi subiu mais
de 200%. “É mais uma forma de
escoar o tráfego de dados”, diz
Guenzburger, acrescentando
que a companhia lançou recente-
mente um plano pré-pago com
wi-fi , voltado principalmente
para o público jovem.

Lançado em maio deste ano, o
serviço Claro Wi-Fi Max é gratui-
to para clientes da operadora e es-
tá disponível em mais de seis mil
hotspots. A cobertura abrange
dez cidades, incluindo Rio de Ja-
neiro e São Paulo. Segundo a Cla-
ro, um dos objetivos do serviço é
“complementar a cobertura da re-
de 4G e otimizar a rede 3G.”

A TIM estendeu recentemente
o serviço TIM Wi-Fi a 16 bairros
da capital paulista e 22 aeroportos
brasileiros. Atualmente, conta
com 508 hotspots ativos no país.
“Redirecionamos projetos esco-
lhendo áreas de maior concentra-

ção de demanda para que os clien-
tes tenham uma boa experiência
de navegação”, conta o diretor de
Redes Fixas e de Transportes da
TIM Brasil, Cícero Olivieri.Por
meio de posicionamento, a com-
panhia informou ainda que sua re-
de de hotspots funciona “em com-
plemento à rede da operadora.”

Os clientes da Vivo e da Telefô-
nica, tanto de pacotes de banda
larga fixa como móvel, também
podem ter acesso à internet por
meio de hotspots instalados em ae-
roportos, shopping centers, ho-
téis e outros estabelecimentos. No
site da operadora, o Vivo Wi-Fi é
definido como um serviço que per-
mite que o cliente “economize o
tráfego do seu plano de dados.”

“O uso de redes wi-fi para
transferir tráfego do 3G e do 4G é
uma tendência mundial entre as
operadoras. Serve para desafogar
suas redes móveis”, explica Hu-
ber Bernal Filho, diretor da consul-
toria Teleco. O especialista desta-
ca a compra da empresa Vex, em
2011, como ponto crucial na estra-
tégia da Oi para o mercado de hots-
pots. Na época, a operadora pagou
R$ 27 milhões pela infraestrutura
da empresa. “A Oi comprou bara-
to toda a rede de hotspots da Vex.
Sairia muito mais caro montar es-
sa infraestrutura hoje, a partir do
zero”, compara Bernal Filho. No
fim de outubro, a rede de hotspots
da Oi englobava 319 mil hotspots
distribuídos pelo Brasil.

Apesar de ressaltar que o preço
pago pela Oi foi vantajoso, Bernal
Filho acredita que a aquisição traz
mais resultados no aspecto da qua-
lidade de serviços do que em ter-
mos financeiros. “Na prática, a
companhia não está tão interessa-
da na receita do acesso wi-fi e sim
em desafogar as redes 3G e 4G, pa-
ra poder atender bem a sua base
de clientes”, destaca.
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Expansão do número de hotspots espalhados pelo Brasil auxilia

companhias de telefonia celular a desafogar suas redes 3G e 4G

500mil
Éametadehotspotsquea
Oipretendeatingiratéofim
desteano.Nofimde
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319mil.Atualmente,a
companhiadetém97%de
participaçãonestemercado.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 nov. 2013, Empresas, p. 12.
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