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As tecnologias de comunicação por redes sem fio (wireless) estão com a demanda em alta por 
parte das empresas brasileiras. O ganho de produtividade, a possibilidade de transmissão de 
dados em locais remotos e o custo cada vez mais baixo dos equipamentos são os principais 
fatores que dão impulso a um mercado que cresce a taxas de 50% ao ano no País.  
 
Além do varejo, que já utiliza recursos wireless, uma das tendências para este ano é a de que 
hospitais, indústrias e repartições públicas consumam mais este tipo de tecnologia. Assim, os 
provedores de soluções e equipamentos wireless têm metas ambiciosas para o ano, quando 
pretendem, em alguns casos, dobrar sua base de clientes. 
 
No Brasil, não há dados consolidados sobre este mercado, mas nos Estados Unidos, onde a 
tecnologia já é utilizada há mais tempo, os negócios em torno do wireless movimentaram US$ 
158,6 bilhões em 2005, segundo a americana Telecommunications Industry Association (TIA) — 
Associação das Indústrias de Telecomunicações. A previsão da TIA é de que este volume atinja 
US$ 212,5 bilhões em 2008 nos Estados Unidos e US$ 466 bilhões nos demais mercados, 
incluindo a América Latina. 
 
“Assim como nos Estados Unidos, este é um mercado em expansão no Brasil por dois motivos 
principais: o custo de implementação de redes sem fio é menor e há um ganho de produtividade 
para a empresa, uma vez que os funcionários têm conectividade em qualquer lugar”, analisa Celso 
Kassab, gerente de telecomunicações, mídia e tecnologia da consultoria Deloitte . 
 
A Enterasys , empresa dos grupos Gores Group e Tennenbaum Capital Partners , é uma das 
empresas que pretende crescer este ano no País atendendo mais hospitais e órgãos do governo.  
“Temos hoje em dia 280 clientes utilizando nossa tecnologia e pretendemos trabalhar, este ano, 
com 300 novos projetos, que poderão se tornar novos clientes”, conta Alexandre José, gerente de 
tecnologia da Enterasys. 
 
No mercado hospitalar, a companhia tem como um de seus clientes o Hospital do Coração . “O 
nosso sistema permite que a enfermeira receite um medicamento via PDA (computador de mão) e 
esta informação é repassada para a farmácia do hospital, que fará a reposição deste material”, 
explica o gerente.  
 
Para este mercado específico, José ressalta a importância do conceito de Redes Seguras, que a 
Enterasys trabalha. “Nossa tecnologia garante a extensão da rede sem fio e trabalhamos com um 
algoritmo que consegue detectar intrusos nessa rede”, explica. 
 
A Enterasys também prevê novos projetos contratados por órgãos públicos, especialmente 
edifícios tombados pelo patrimônio histórico que, por esta razão, não podem ter sua arquitetura 
modificada para comportar cabeamento. “Há também uma demanda crescente por parte da 
indústria”, explica o gerente. 
 
A Diveo do Brasil , subsidiária da americana Diveo Broadband Networks , também tem boas 
perspectivas para seus serviços de wireless este ano. “Tem uma base de 1.500 clientes 
corporativos e estimamos uma alta de 20% neste número até o final do ano”, conta Marcelo 
Rodrigues, diretor de marketing e produto.  
 
A empresa está investindo US$ 1 milhão em expansão no País, o que inclui projetos de 
disseminação da tecnologia WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) — banda 
larga sem fio — que por enquanto está disponível em cinco pontos da Grande São Paulo, em fase 
experimental.  



“O mundo tende a migrar para as tecnologias sem fio e, em um país de dimensões continentais 
como o Brasil com todas as dificuldades de atendimento, os serviços wireless são um 
complemento importante”, analisa Rodrigues. O executivo acredita que, a partir de 2007, a 
cobertura wireless terá um ganho de escala que permitirá uma funcionalidade superior às redes 
cabeadas. 
 
A Telsinc , parceira da fabricante Cisco Systems , já teve sua tecnologia implementada em 
empresas como Santos Brasil , Cummins e Bandeirante Energia e prevê mais negócios este ano. 
“A nossa meta é fechar 2006 com uma receita de R$ 800 mil advinda do wireless. Este valor 
indica uma alta de 20% sobre os negócios fechados no ano passado”, conta Cláudio Akira, diretor 
de TI. 
 
O executivo acredita que o fato de equipamentos como notebooks já serem dotados atualmente 
de dispositivos que permitam o acesso às redes sem fio facilite a disseminação da tecnologia a um 
preço menor. “Com o wireless, as empresas não ganham apenas em mobilidade, mas elas passam 
a ter um diferencial competitivo”, completa o diretor da Telsinc, que fechou 2005 com 
faturamento de R$ 38 milhões e almeja os R$ 46 milhões para este ano. 
 
Empresa da Cisco Systems, a Linksys também tem planos ambiciosos para o mercado brasileiro 
de wireless. “A nossa previsão é de atingir um crescimento de 100% na nossa base de clientes 
este ano e também em 2007”, afirma Emerson Yoshimura, gerente regional da Linksys para o 
Cone Sul.  
 
A empresa tem sua atuação focada em pequenas empresas, atendendo principalmente escritórios 
de advocacia, consultórios médicos e odontológicos.  
Para este ano, no entanto, o gerente da Linksys acredita que haverá um aumento de demanda 
por parte do setor público e escolas. 
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