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Engenheiros em pistas de pouso em Seattle e Frankfurt estão instalando antenas e 
conexões por satélite - mas não se tratam de equipamentos para aviação. A Boeing 
prepara um negócio totalmente novo: o cibercafé voador. No início do próximo do ano, 
mais de 100 jatos devem ser equipados com a rápida tecnologia sem fio conhecida 
como Wi-Fi (Wireless Fidelity, fidelidade sem fio). Por cerca de US$ 25 por vôo, os 
usuários de laptops poderão navegar na internet enquanto pairam acima das nuvens - 
seja fazendo compras no eBay, renovando os estoques em sua empresa e, talvez, até 
fazendo chamadas de voz pela internet. A Boeing tem tanto entusiasmo pela 
tecnologia que durante a próxima década espera equipar 4 mil aviões com o serviço.  

Depois de quatro anos servindo de brinquedo e hobby para nerds e amantes da 
tecnologia, o Wi-Fi começa a abrir caminho nas empresas americanas. Sua conexão 
super-rápida com a internet custa apenas a quarta parte do emaranhado de fio s hoje 
utilizado pelas empresas, e já são irresistíveis às companhias dispostas a arriscar-se 
no território sem fio. Desde a General Motors até a United Parcel Service (UPS) e o 
CareGroup, muitas empresas estão usando o Wi-Fi para tarefas de importância crítica 
em fábricas, caminhões, lojas e até mesmo hospitais. "Não há dúvida de que esta é a 
grande virada", diz Craig R. Barrett, principal executivo da Intel.  

O que é Wi-Fi? É um sinal de rádio que transmite conexões de internet num raio de até 
100 metros. Basta ligá-lo a um modem de banda larga e todos os computadores 
dentro deste raio de alcance equipados com receptor de Wi-Fi podem conectar-se à 
internet, quer o usuário esteja na sala ao lado, no apartamento vizinho ou numa rede 
na varanda. Até agora o Wi-Fi só cresceu às margens do mundo das redes. Ele 
compartilha o espectro de rádio não-regulado com uma grande variedade de 
dispositivos, inclusive o telefone sem fio e os monitores para quarto de bebê. 

Mas as redes Wi-Fi em pontos de acesso conhecidos como hot spots estão brotando 
mais rápido do que cogumelos. No mundo todo, milhares de adeptos do "faça-você-
mesmo" instalaram antenas para criar seus próprios hot spots. Unidos, formaram 
redes que permitem ao público enviar e-mail e surfar pelos diários virtuais ou blogs 
gratuitamente, onde quer que estejam. Das esquinas de Sydney até o topo das 
montanhas de Seattle, já surgiram cerca de 5 mil hot spots gratuitos - a chamada 
Nação Wi-Fi. Mais de 18 milhões de pessoas no mundo já se conectaram e o número 
aumenta todo dia.  

O desafio para a indústria da tecnologia é transformar esse fenômeno espontâneo e 
desorganizado em um grande negócio global. Isso significa transformar a Nação Wi-Fi 
em "Wi-Fi S/A" - ou seja, transformar uma multidão de instáveis hot spots em redes 
coerentes e confiáveis. E significa também criar sistemas de cobrança, acordos para 
roaming e padrões técnicos - tarefas que as companhias telefônicas já estão 
enfrentando. O objetivo, segundo Anand Chandrasekher, vice-presidente e gerente 
geral de plataformas móveis da Intel, é "transformar o Wi-Fi de atividade desregulada 
numa solução com força industrial, em que as empresas podem confiar". 

Se bem sucedido, o Wi-Fi tem poder de dar asas à internet. Uma constelação de hot 
spots de Wi-Fi com funcionamento sólido pode ampliar de forma espetacular o alcance 
da rede mundial, transformando sua própria natureza. O caminho ainda terá muitos 
obstáculos, mas pode levar a uma situação em que um dilúvio de informações, 



atualizadas de minuto em minuto, passam velozmente pelos escritórios, lares e até 
mesmo áreas de desastres em locais remotos. A MeshNets, na Flórida, está 
trabalhando em sistemas Wi-Fi que permitirão a equipes de salvamento conectar-se 
em rede simplesmente ligando seus laptops ou computadores de mão, mesmo que as 
redes tradicionais e de telefonia celular estejam destruídas.  

As empresas não estão esperando pelo lançamento de versões industriais 
aperfeiçoadas do Wi-Fi. As perspectivas de ganho na produtividade são tão atraentes 
que muitas já investem em sistemas privados. A UPS está equipando seus centros de 
distribuição no mundo todo com redes sem fio, ao custo de US$ 120 milhões. A 
empresa afirma que quando os funcionários encarregados de embalagem e despacho 
passam seus scanners pelos pacotes, as informações vão no mesmo instante para a 
rede da UPS, com um ganho de produtividade de 35%.  

A IBM está criando sistemas baseados no Wi-Fi para monitorar minuto a minuto as 
operações de equipamentos distantes, desde máquinas de fritar batatas em 
restaurantes até aparelhos de ar-condicionado nos laboratórios de computação. 

Outros grandes nomes da tecnologia também estão entrando no jogo. A Intel está 
investindo US$ 300 milhões para lançar seus chips Centrino, equipados para Wi-Fi. Em 
março, a Cisco pagou US$ 500 milhões pela Linksys, fabricante de equipamentos de 
Wi-Fi. A aquisição colocará a Cisco, pela primeira vez, em competição direta com a 
Microsoft, que já entrou no mercado de equipamentos para redes Wi-Fi no ano 
passado. E a Cometa Nets, joint-venture constituída pela Intel, IBM e AT&T, vai 
implantar uma rede de 20 mil hot spots nos EUA em três anos. Companhias telefônicas 
como Verizon e T-Mobile USA estão na mesma rota. "Só quem está com a cabeça 
enfiada na areia não enxerga a novidade que é o surgimento dos hot-spots", diz 
Edward M. Cholerton, vice-presidente de produtos de internet da SBC 
Communications. 

Atrás dos gigantes vêm os peixes pequenos. Só no ano passado, em plena recessão no 
setor de tecnologia, as firmas americanas de capital de risco investiram US$ 2,8 
bilhões em 296 novas empresas de internet sem fio, informa a Thomson Venture 
Economics. Com a chegada de mais empresas, os preços de equipamentos de Wi-Fi 
estão em queda. Instalar um hot spot industrial sai hoje por US$ 2 mil, um quinto do 
que custava há dois anos. Os preços para a instalação doméstica também estão em 
queda. Só no mercado de chips há mais de 50 empresas, avalia a Gartner. Com a 
entrada das gigantes, é quase certo que haverá uma dolorosa onda de consolidações. 

Mas até para as mais poderosas essa nova corrida do ouro tem seus perigos. A maioria 
das versões comerciais do Wi-Fi são pouco confiáveis e difíceis de instalar, o que 
prejudica a confiança na tecnologia. Iniciativas fundamentais ainda não foram 
testadas. Será que os consumidores particulares e empresariais pagarão de US$ 30 a 
US$ 50 por mês para ter acesso a uma rede nacional de hot spots? Será que o número 
de assinaturas vai justificar grandes investimentos no setor? "Será que alguém 
consegue ganhar dinheiro com redes domésticas sem fio?", pergunta David Schmertz, 
vice-presidente da Efficient Networks, subsidiária da Siemens para banda larga. 
"Estamos investigando essa questão a todo instante." 

O dinheiro só vai começar a fluir quando a segurança no Wi-Fi atingir o nível industrial. 
As empresas anseiam pela potência e a flexibilidade das redes Wi-Fi, mas muitas estão 
adiando o lançamento em áreas estratégicas. Elas querem estar seguras de que 



hackers, espiões e concorrentes não conseguirão interceptar os dados sem fio. A 
General Motors implantou o Wi-Fi em 90 fábricas, mas está adiando a implantação na 
sede central para o próximo ano. Por quê? Os executivos temem que enquanto não 
houver um novo sistema de criptografia, os hóspedes do Hotel Marriott, do outro lado 
da rua, poderão conectar-se à rede da GM e acessar memorandos e orçamentos de 
importância vital.  

A incógnita é a possível coincidência entre o Wi-Fi e o projeto multimilionário de 
telefonia celular em alta velocidade, conhecido como Terceira Geração (3G). Assim 
como o Wi-Fi, a 3G promete oferecer a internet sem fio. O sistema já está chegando à 
Europa e à Ásia e vai se difundir pela América do Norte nos próximos dois anos. Tal 
como um sistema telefônico, a 3G oferece uma cobertura mais ampla do que o Wi-Fi. 
Porém estes se localizam exatamente nos hotéis, aeroportos e centros comerciais onde 
os usuários da internet móvel têm mais probabilidade de se encontrar. Isso atinge 
diretamente as projeções de faturamento das telefônicas. Elas implantam as redes em 
três continentes, na esperança de cobrar do consumidor por todo um leque de serviços 
sem fio, tanto Wi-Fi como 3G. 

O Wi-Fi representa um elemento destruidor no setor; mas a julgar pela história 
passada, acabará gerando ricos dividendos. A nova tecnologia parece seguir um 
padrão comum na internet. Novas tecnologias surgem a partir da base popular, 
obrigando as grandes empresas a entrar numa louca corrida, primeiro tentando dar 
conta da nova sensação e em seguida transformá-la em negócio rentável. Isso 
aconteceu com a própria internet e depois com o Linux. 

A internet não apenas definiu uma época, como também gerou uma legião de 
empresas bem sucedidas. Cerca de 40% das companhias de internet negociadas em 
bolsa hoje são lucrativas. O Linux, desenvolvido dentro de um movimento popular com 
espírito semelhante ao Wi-Fi, detém 13,7% do mercado de software para servidores, 
no valor de US$ 50,9 bilhões, e está nos calcanhares da Microsoft. 

O Wi-Fi promete uma carreira igualmente brilhante. E o setor tecnológico, tão 
combalido, conta com ele para uma bem-vinda injeção de crescimento. A curto prazo, 
as recompensas serão modestas. Os gastos em Wi-Fi neste ano, em hardware e 
assinaturas, podem chegar a US$ 3,4 bilhões, crescendo a uma taxa de 30%. A 
instalação de redes nos próximos dois anos vai gerar US$ 8,2 bilhões. São notícias 
bem-vindas numa recessão, mas não suficientes para transformar uma economia 
tecnológica global que movimenta US$ 1 trilhão. As assinaturas só devem se 
popularizar quando as redes nacionais estiverem funcionando, talvez daqui a dois 
anos.  

Mas o verdadeiro vigor do Wi Fi está em sua capacidade de amplificar outras 
tecnologias. Ele pode transformar quase qualquer máquina, de um laptop até uma 
máquina registradora, num terminal de rede, e incentivar a demanda por conexões 
permanentes em banda larga. Isso aplaina o caminho para a próxima geração de 
serviços de internet. Christopher Fine, analista da Goldman, Sachs, compara o 
potencial do Wi-Fi às redes de computadores implantadas no início dos anos 90, ou à 
difusão das conexões telefônicas na década de 1920. 

A Intel e os fabricantes de computadores estão apostando no Wi-Fi para fortalecer a 
venda de laptops - que mesmo sem Wi-Fi dão margens de lucro 50% mais altas que a 
dos PCs. A Microsoft está dando força total ao seu sistema operacional Windows XP, 



especialmente adaptado para o Wi-Fi. "Pode-se dizer que o Wi-Fi é a superaplicação 
que vai motivar as pessoas a fazerem o upgrade para o Windows XP", diz Pieter 
Knook, vice-presidente da Microsoft para provedores de rede. A Intel anunciou que 
suas boas vendas de laptops, dotados de chips Centrino especiais para Wi-Fi, 
reforçaram seus lucros no primeiro trimestre. 

O setor de eletrônicos de consumo também está contando com o Wi-Fi para conectar 
diversos aparelhos domésticos. Já existem fanáticos enviando vídeos e canções em 
formato MP3 de seus computadores para TVs e estéreos via Wi-Fi. Essa transmissão 
pode se tornar facílima nos próximos dois anos, quando for lançada a próxima geração 
de Wi-Fi, elevando a velocidade de conexão - num segundo será possível transmitir 
quase uma hora de música em MP3. Motorola, Nokia e Ericsson estão trabalhando em 
telefones Wi-Fi que permitirão ao usuário passar da rede Wi-Fi para a rede de telefonia 
celular sem sequer notar. A nova tecnologia deve estar pronta em 18 meses. Com o 
tempo, o Wi-Fi poderá até alimentar dados em redes "inteligentes", em casa ou nas 
fábricas, capazes de monitorar automaticamente os controle de temperatura ou as 
cadeias de abastecimento.  

Em 1990 um cientista da NCR chamado Vic Hayes liderou o movimento rumo a 
padrões comuns para redes sem fio. Foi um processo longo, mas em 1997 levou ao 
lançamento da 802,11b, hoje conhecida como Wi-Fi. Dois anos depois a Apple deu o 
impulso inicial ao mercado, incorporando o Wi-Fi a seus computadores portáteis iBook 
por US$ 99, na época um preço bem baixo. 

Foi o início da corrida. Em cidades do mundo inteiro os amantes da tecnologia 
começaram a instalar redes sem fio. Enquanto a Nação Wi-Fi ia tomando forma nas 
ruas, um punhado de empresas adaptava as novas redes às suas próprias 
necessidades. Nos hospitais do CareGroup, em Massachusetts, engenheiros instalaram 
sistemas sem fio que conectam mais de 2 mil médicos e enfermeiras ao sistema geral 
da empresa. Dessa forma, mesmo que estejam no pronto-socorro ou na UTI, podem 
acessar as fichas dos pacientes, acrescentar suas observações ao banco de dados e 
consultar informações sobre remédios.  

Até agora, porém, poucos hot spots comerciais tiveram sucesso, e os analistas têm 
muitas dúvidas quanto aos novos locais implantados. Por quê? Nenhuma telefônica 
ainda pode oferecer cobertura nacional total; a segurança continua precária; e muitos 
prováveis usuários acreditam que o preço está muito alto.  

A tarefa agora é transformar o Wi-Fi num sólido alicerce do mundo das redes - e quem 
quer liderar o ataque é a Intel. No ano passado, Barrett investiu US$ 150 milhões em 
um fundo destinado a Wi-Fi. Destacou 800 engenheiros para trabalhar no Wi-Fi, e em 
dezembro uniu-se à IBM e à AT&T para lançar a Cometa. A Cometa vai construir seus 
próprios hot spots. Até o março do próximo ano, ela pretende ter cinco mil em 
funcionamento. 

O próximo passo é estabelecer o Wi-Fi como um alicerce global. A resposta da Intel a 
esse desafio é, naturalmente, um chip. A família de chips Centrino, lançada em março 
com uma campanha de mídia de US$ 300 milhões, implanta um receptor de Wi-Fi no 
mecanismo de um laptop. O efeito deve ser dramático. Em meados deste ano, todos 
os laptops da Dell e 70% e dos produtos da HP virão prontos para a conexão Wi-Fi. 
Para a maioria dos usuários, isso deve facilitar transição para a nova tecnologia, já que 
o processo atual é tão complicado que irrita os novatos. A Intel e a Microsoft esperam 



que com os novos sistemas a instalação do Wi-Fi se tornará tão fácil como ativar um 
modem. 

O Wi-Fi só vai se tornar um padrão bem estabelecido quando os hot spots se tornarem 
totalmente confiáveis. Para isso, mais de 100 engenheiros da Intel estão em campo, 
numa missão mundial: colocar rótulos "aprovado-Centrino". A idéia é unificar o mundo 
Wi-Fi em torno da marca Intel, dando ao Centrino o equivalente a um selo de 
aprovação para produtos domésticos. 

A cada passo a tecnologia consegue lembrar os empresários do Wi-Fi de que há muitos 
obstáculos pela frente. Agora que as empresas de tecnologia lutam para transformar 
Wi-Fi num bom negócio, vão dar de frente com muito espaço vazio. Mas tudo valerá a 
pena se a tecnologia corresponder às expectativas: soltar as amarras da internet.  

Valor Econômico 29/04/2003. 


