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A WISE é uma indústria 100% brasileira 
que desenvolve e produz tecnologia para 
testes de telecomunicações. Com anos 
de experiência, a Wise se tornou uma 
empresa eficiente e confiável, sendo 
reconhecida pelo mercado como 
especialista em soluções de testes.

A WISE é uma indústria de engenharia de 
telecomunicações que atua desde 1988 no mercado 
de analisadores de comunicação de alta velocidade. 
Os produtos da WISE são utilizados para análise de 
parâmetros de comunicação de telefonia e de dados. 
São totalmente desenvolvidos na sede da empresa 
em Brasília (Brasil) por engenheiros pós-graduados 
em grande parte vindos da Universidade de Brasília 
(UnB).

É a única fabricante desta linha de produtos situada 
na região latino-americana. Começou a exportar 
para o México, Chile, Colômbia e Estados Unidos 
são, entre outros países, os principais mercados da 
WISE, além do Brasil, onde já é líder.

Esta posição foi conquistada pela qualidade de 
serviços e atenção dada aos seus clientes. 
Além de equipamentos de fácil operação, a 
WISE possui suporte técnico e online, 
assistência técnica própria e uma equipe 
pronta para ouvir e atender as sugestões dos 
clientes.

Outra vantagem dos produtos desenvolvidos 
pela Wise é o custo-benefício. Pelo o fato dos 
aparelhos serem modulares, o cliente pode 
optar por ter apenas o            módulo básico à 
medida que novas necessidades surgirem, ele 
adquire novos softwares.

POLÍTICA DE QUALIDADE

A empresa, que possui certificação ISO 9001, 

adota como política de qualidade o compromisso 

de desenvolver, fabricar e comercial izar 

equipamentos de testes de TI como tecnologia de 

ponta e valores competitivos, buscando excelência 

e melhoria contínua de seus produtos e processos, 

com o objetivo de suprir as necessidades e 

expectativas de seus clientes e parceiros.

RECONHECIMENTO

Todo este trabalho foi reconhecido pela Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra-DF), que 
premiou a WISE com o Diploma de Destaque Setorial do Ano de 2005 devido a sua atuação no 
mercado nacional e internacional.

Para saber mais informações sobre a WISE acesse o site ou fale com nossos consultores pelo númerowww.wi.com.br  +55 (61) 3486-9100
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