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FOR IMMEDIATE RELEASE 

Icomera traz Wi-Fi para passageiros para o Brasil 

 

Wi-Fi em Movimento é uma solução desenvolvida para aplicações que exigem conexão sem fio, com alta 

qualidade, para passageiros e usuários de transporte public. 

 

SÃO PAOLO July 2015 – Icomera, empresa sueca líder mundial em Wi-Fi em Movimento, com escritórios na 

Europa, Oriente, Oceania e América do Norte, está trazendo para o Brasil o appliance Wi-Fi em Movimento, 

solução desenvolvida para aplicações que exigem conexão sem fio para usuários de transporte public. 

 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), certificou dois dos roteadores sem fio da Icomera, o M310 e 

M340. Essa tecnologia pioneira oferece uma conexão confiável e super-rápida para os passageiros durante toda a 

viagem. “Esperamos que as empresas brasileiras de transporte vejam os benefícios de ter Wi-Fi com alta qualidade 

em seus veículos, atraindo, assim, novos passageiros”, diz Leone Picciotto, sócio-diretor da N1 Telecom, 

distribuidor da Icomera no Brasil. 

 

A pesquisa independente “Wi-Fi em Transporte Público” realizada na Europa em março de 2015 pela ICM 

Unlimited, sugere que uma vez que as pessoas utilizem Wi-Fi nos transportes públicos, elas ficam 70% mais 

propensos a voltar a usar o mesmo meio de transporte se o Wi-Fi estiver disponível. “A Icomera e a N1 Telecom 

estão trabalhando para repetir esse sucesso no Brasil”, afirma Picciotto. 

 

Esbjörn Lif, gerente de Vendas para a América Latina da Icomera diz: "Estamos muito satisfeitos em anunciar que 

a nossa tecnologia foi certificada para a implantação no Brasil. As soluções Wi-Fi para passageiros desenvolvidas 

com os roteadores M310 e M340 oferecem um retorno sobre investimento para uma vasta gama de casos de 

negócios. A capacidade de oferecer às empresas de transporte público uma escolha de roteadores, com alta 

qualidade, nos permite adequar a solução que melhor se adapta às necessidades imediatas e de longo prazo delas".  

 

Icomera estará distribuindo seus equipamentos e soluções de tecnologia Wi-Fi para passageiros através do parceiro 

local N1 Telecom. Operadores de transportes públicos são aconselhados a contactar Leone Picciotto 

(leone@n1telecom.com.br) ou Esbjörn Lif (esbjorn.lif@icomera.com). 

 

Sobre Icomera 

 

A Icomera acredita em um futuro melhor alimentado por uma viagem conectada. A viagem conectada é a entrega 

pelo  sistema único da empresa que garante capacidade de internet de alta performance e é a espinha dorsal para a 

gama de soluções inovadoras de conectividade para veículos de transporte público. A Icomera tem entregue 

soluções confiáveis e de alta velocidade para melhorar as experiências de passageiros em todo o mundo desde 

2001. A Icomera tem matriz na Suécia com escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido e parceiros de canal pelo 

mundo. Para mais informações, acesse www.icomera.com. 
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