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Aos sábados de manhã, o advogado Marcos Pagliaro pega seu computador, leva-o até 
o sofá e entra na internet para se inteirar sobre as últimas notícias. É fim de semana, 
mas ele não resiste e dá uma olhadinha no e-mail do escritório. 
 
Seu colega Bruno Fagundes, sócio do Remor, Ribas Fagundes Amad Ciari Advogados, 
costuma fazer o mesmo. Mas prefere se esparramar na cama. 
 
Pagliaro e Fagundes fazem parte de um grupo pequeno, mas em expansão: eles 
declararam guerra àquele emaranhado de fios que se forma atrás do computador e 
instalaram em suas residências uma rede sem fio de acesso à internet. 
 
A tecnologia que permite conectar-se à rede em qualquer canto da casa é o WiFi 
(Wireless Fidelity, na sigla em inglês) - que não raramente pode ser encontrada em 
empresas, aeroportos, hotéis de luxo e alguns bares. 
 
Agora, o WiFi está saindo do mundo corporativo e começando a ter utilização 
doméstica. Por enquanto, o mercado é limitado: o usuário típico tem notebook, PC, 
assina um provedor de banda larga - regalias distantes da realidade da maioria dos 
brasileiros. 
 
Apesar disso, começa a despertar o interesse das operadoras de telecomunicações, 
que vêem na tecnologia uma forma de tornar mais atrativa a conexão em banda larga 
e de acostumar seus clientes à convergência iminente entre telefonia fixa e móvel. 
Também é um passo inicial daquilo que prevêem para o futuro: as casas terão uma 
conexão central, sem fio, para diversos serviços. 
 
A Telemar lançou no mês passado, no Rio e em Belo Horizonte, um projeto 
experimental de um produto batizado de "Oi WiFi em Casa". A concessionária, que 
atua no Nordeste e parte do Norte, vende um kit com os equipamentos necessários e 
ajuda os clientes a fazer a instalação da rede. A Brasil Telecom (BrT), que opera no 
Centro-Sul, fez o mesmo no segundo semestre do ano passado. A Telefônica, 
concessionária paulista, ainda estuda o assunto. 
 
Para ter acesso WiFi, basta comprar um roteador ou um ponto de acesso, que se liga 
ao modem de banda larga e irradia o sinal de internet por radiofreqüência. O 
computador ou notebook precisa ter uma placa (os modelos mais novos já vêm com 
ela embutida) ou um adaptador USB, que capta o sinal. Com isso, a conexão fica 
disponível em toda a casa. 
 
Não há estimativas da quantidade de domicílios brasileiros equipados com a tecnologia 
- alguns milhares, segundo profissionais do setor. Na Telemar, ocorreram pouco mais 
de 60 adesões desde que o serviço foi lançado, em dezembro. Na BrT, são cerca de 
500. As operadoras representam a menor parcela do mercado. 
 
Mas as teles não estão preocupadas com isso - por enquanto. "O que nos motivou a 
lançar o WiFi em casa foi começar a explorar o conceito de mobilidade, que podemos 
estender para outros produtos posteriormente", diz o gerente-geral de produtos da 
Telemar, Carlos Antunes. 
 



Quem tem uma rede sem fio em casa poderá se interessar, no médio e longo prazo, 
em serviços como vídeo sob demanda e voz sobre protocolo de internet, avalia Ildeu 
Borges, gerente de banda larga da BrT. "O mercado ainda vai ser pequeno em 2006, 
mas tende a se acelerar", diz. 
 
Fabricantes de eletroeletrônicos têm se empenhado em produzir engenhocas 
compatíveis com o WiFi. Depois de instalar sua rede doméstica, Pagliaro comprou um 
Play Station móvel, versão do videogame da Sony que permite entrar na web e jogar 
em rede sem precisar de uma conexão com fios. 
 
A queda nos preços dos equipamentos necessários à instalação do WiFi é um dos 
fatores que têm contribuído para a expansão da tecnologia. Um roteador ou ponto de 
acesso custa entre R$ 400 e R$ 700 em lojas como Americanas.com, Shoptime e 
Bestmix. Há dois anos, custavam mais de R$ 2 mil. 
 
As vendas ao varejo - e não apenas ao mercado corporativo - começam a se tornar 
atraentes para os fabricantes. "Entramos no mercado residencial há dois anos, mas a 
procura aumentou muito de um ano para cá", afirma o diretor comercial da Trendnet, 
Denis Pimenta. Segundo ele, equipamentos para redes sem fio, somados os mercados 
empresarial e doméstico, representaram 35% das vendas da Trendnet em 2005. O 
valor absoluto não foi revelado. 
 
Também foi no ano passado que a D-Link começou a dar maior ênfase ao varejo, 
encorajada pela demanda maior. O diretor comercial, Daniel Kanaoka, diz que, em 
2005, foram vendidas 126,6 mil unidades de equipamentos para redes sem fio (de 
roteadores a placas), o que representa alta de 300% sobre 2004. 
 
A Linksys, companhia da Cisco voltada para os segmentos residencial e de pequenas 
empresas, está vendendo cerca de 2 mil unidades mensais e resolveu catequizar seu 
público-alvo: lançou um site explicando como instalar a rede e como ela funciona. 
Outra fornecedora, a Telsinc, está montando uma área de vendas voltada para o 
mercado doméstico. "Pessoas que trabalham em empresas que são nossas clientes 
começaram a nos pedir para instalar WiFi em casa" afirma Claudio Akira, diretor de 
tecnologia da informação. 
 
Fagundes, o advogado, fez o caminho inverso: começou a usar a tecnologia primeiro 
na residência e depois a levou para o escritório. "Você não tem mais aquela limitação 
de ficar preso à mesa e pode trabalhar até tarde em casa", afirma. O inconveniente, 
diz, é que ele passou a trabalhar mais depois do WiFi. "Mas pelo menos você pode 
trabalhar no quarto", consola-se. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Leia mais 
 
Novas tecnologias mudam comunicações, diz estudo 
De São Paulo  
WiFi, WiMax, 3G, VoIP. Trata-se de uma legítima sopa de letrinhas, mas é bom se 
acostumar com ela. As siglas acima representam as tecnologias que se tornarão mais 
presentes na vida das pessoas nos próximos anos, segundo estudo feito pelas 
consultorias Voga Advisory e IDC e divulgado ao Valor. 
 



Todas elas já estão disponíveis - ainda que em diferentes etapas de desenvolvimento - 
e, se o prognóstico dos analistas estiver correto, acarretarão mudanças significativas 
na forma como as pessoas se comunicam e as operadoras de telefonia atuam. 
 

 
 
"As tecnologias estão se transformando muito rapidamente e têm papel cada vez mais 
importante para as teles", diz Alexandre Gärtner, sócio da Voga e responsável pelo 
estudo. A velocidade é tal que as operadoras correm o risco de optar por um caminho 
e ser atropeladas por outra realidade, acrescenta.  
 
Para o consultor, a avalanche de inovações tecnológicas vai ocupar o papel que a 
regulamentação teve nos últimos anos - ditar os rumos das operadoras. "Daqui para a 
frente, o que vai impor mudanças ao mercado são as novas tecnologias", afirma. 
 
Na avaliação de Voga, a ameaça que mais rapidamente está chegando às empresas de 
telefonia é a nascente competição oferecida pelas operadoras de TV por assinatura. 
Aos poucos, elas começam a se firmar como uma opção para o acesso à internet em 
banda larga e têm condições de disputar os clientes de maior poder aquisitivo. 
 
Com a oferta de banda larga, as empresas de TV também começam a dar os primeiros 
passos no mercado de voz, utilizando a rede de internet para oferecer telefonia. É o 
que se chama de voz sobre protocolo de internet, ou simplesmente VoIP, no jargão do 
setor de telecomunicações. 
 
O IDC estima que as operadoras tradicionais de telefonia perderão de 20% a 30% da 
receita de voz por causa da concorrência dos provedores de voz sobre IP. "Eles 
oferecem preços até 80% menores e têm uma estrutura de custos equilibrada", 
observa Gärtner. 
 
Na telefonia móvel, a terceira geração (3G) ainda nem deslanchou na maior parte do 
mundo, mas já enfrenta ameaças. Os aparelhos são caros e há poucos assinantes - 
que permitem acesso à internet, transmissão de dados e imagens em alta velocidade - 
em comparação com os investimentos feitos pelas teles. Mesmo assim, já se fala em 
4G e em WiMax, tecnologia de banda larga via rádio que, segundo Gärtner, poderá ser 
uma alternativa mais barata do que as redes tradicionais de celular. (TM) 
 
_____________________________________________________________________ 



 
Leia mais 
 
Segurança precária e infra-estrutura deficiente inibem utilização no Brasil 
De São Paulo  
 
 
Em grandes cidades americanas ou européias, não é raro encontrar jovens com 
notebooks a tiracolo, navegando pela internet na mesa de um café qualquer, por meio 
de uma rede WiFi. 
 
No Brasil, entretanto, uma cena como essa é bastante difícil de se ver. Além de poucos 
"hotspots", como são chamados os locais de acesso público à tecnologia, também é 
muito restrito o número de computadores portáteis - e menor ainda a quantidade de 
pessoas dispostas a correr o risco de utilizá-los na rua. 
 
Há duas grandes redes de WiFi no país, que juntas somam cerca de 1,1 mil "hotspots". 
Uma delas pertence à Vex, empresa que oferece a infra-estrutura utilizada pelas 
concessionárias de telefonia fixa Telemar e Brasil Telecom. A outra pertence à 
Telefônica, que atua no Estado de São Paulo. 
 
A maior parte dos locais de acesso fica em aeroportos, bares, restaurantes e hotéis 
com alta freqüência de executivos. 
 
É um contraste com o número de "hotspots" existente em outros mercados. Nos EUA, 
são 37 mil. Na Europa, são 42 mil e na região da Ásia-Pacífico, outros 44 mil, segundo 
a consultoria IDC. 
 
Um dos empecilhos ao desenvolvimento do mercado é o diminuto parque de notebooks 
existente no país - cujos preços são restritivos para a esmagadora maioria da 
população. Segundo dados da consultoria IDC Brasil, foram vendidos 178 mil 
computadores portáteis entre janeiro e setembro de 2005 e 190 mil máquinas em todo 
o ano anterior. 
 
Mesmo os computadores de mesa são um luxo para poucos no país. As vendas no ano 
passado foram recordes - a previsão é de que tenham sido comercializados 5 milhões 
de unidades, conforme o IDC. No entanto, apenas 16,6% dos domicílios brasileiros 
tinham PCs no fim de 2004, de acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
 
A desigualdade social também se faz notar em outro aspecto: nos furtos de notebooks. 
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não tem um levantamento do volume 
de computadores furtados, mas é notório, no meio empresarial, que o risco é elevado - 
especialmente em locais como o Aeroporto de Congonhas, com enorme trânsito de 
executivos. 
 
"Existe uma série de motivos para a pouca utilização no Brasil. Os computadores são 
antigos e o número é pequeno, mas a segurança é um dos principais inibidores", 
afirma Mauro Peres, diretor de consultoria do IDC Brasil. 
 
Apesar disso, o diretor-executivo da Vex, José Papa Neto, é otimista. Ele ressalta que o 
mercado tem crescido razoavelmente, ajudado pelo fato de que os novos 



computadores já vêm adaptados para WiFi. "O momento é de amadurecimento. Falta 
propagar a cultura da mobilidade", diz. (TM) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Leia mais 
 
Trocando em miúdos 
 
 
A tecnologia WiFi (Wireless Fidelity, na sigla em inglês) permite conectar computadores 
e outros eletroeletrônicos à internet, em alta velocidade, por meio de radiofreqüência. 
É justamente por isso que se fala que o WiFi dispensa a necessidade de fios.  
 
Funciona da seguinte maneira: o cabo da operadora de telefonia ou TV que oferece o 
acesso à web chega da rua até o edifício. No caso de uma residência, encontra um 
modem de banda larga. Um roteador ou ponto de acesso WiFi, equipamento dotado de 
um rádio, liga-se ao modem - aí, sim, por meio de um fio - e encontra a rede de 
internet. Com ondas de rádio irradiadas pelo ambiente, PCs ou notebooks equipados 
com placas ou adaptadores para WiFi captam o sinal e conseguem acesso em banda 
larga. Aos poucos, começam a surgir novas utilizações para a tecnologia.  
 
A indústria está investindo em produtos como celulares, DVDs e aparelhos de TV com 
WiFi. A idéia é que esses aparelhos localizem a rede de internet e consigam fazer o 
download de conteúdo. Segundo fabricantes, uma TV com WiFi poderá baixar vídeos 
da web e transmiti-los no aparelho, sem a necessidade de uma conexão com cabos. As 
operadoras de telecomunicações vêem no WiFi uma possibilidade de tornar mais real a 
convergência entre telefones fixos e móveis. Quem tiver um celular com a tecnologia 
poderá utilizá-lo para navegar na internet ou fazer ligações em voz sobre IP quando 
estiver num chamado "hotspot" (local com acesso WiFi). Nos últimos anos, fabricantes 
e operadoras empenharam-se em criar um padrão para o WiFi, batizado de 802.11b, 
de forma que os equipamentos possam "conversar" entre si. As redes com a tecnologia 
utilizam as freqüências de 2,4 gigahertz (GHz) e de 5 GHz, que não são 
regulamentadas. (TM) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 jan. 2006, Empresas / Tecnologia & 
Telecomunicações, p. B3. 


