
Mobilidade
total

Nova tecnologia impulsiona
banda larga e revoluciona
o acesso à informação

AURÉLIO DE MACEDO

T oda segunda-feira de manhã
Selvino de Souza sai de casa,
na pequena cidade de Gaspar,

Santa Catarina, e inicia uma jornada
diária que pode passar por várias ca-
pitais brasileiras, aeroportos e salas de
reuniões. Em todos os momentos a tec-
nologia é sua principal aliada e per-
mite que ele saiba tudo o que está
acontecendo com os projetos e o tra-

balho de sua equipe no escritório de
São Paulo. Graças ao apoio de um no-
tebook, um handheld e a tecnologia
sem fio, ele se conecta com a inter-
net de onde estiver, através de um
hotspot, e pode consultar o cronogra-
ma de um projeto, participar de uma
conferência on-line, tomar decisões
que agilizem o negócio ou falar com
sua esposa e os dois filhos.

Gerente de negócios web de uma
consultoria de tecnologia, Souza tem

INCLUSÃO DIGITAL
Scodiero acredita que o consumidor
quer alta qualidade e preços baixos

uma rotina que inclui visitas a clien-
tes no interior de Santa Catarina, Rio
de Janeiro, Vitória, Recife e São Pau-
lo. Isso significa ficar distante do es-
critório e da família durante vários
dias. "Utilizo a tecnologia a meu favor
o tempo inteiro. Consultar o andamen-
to dos trabalhos a distância facilita
muito, e poder falar com minha es-
posa e meus filhos todos os dias é um
jeito de amenizar a saudade e compar-
tilhar a educação deles."

Esse tipo de vida tem-se tornado
mais comum a um número cada vez
maior de pessoas em todo o mundo.
"A necessidade de se movimentar e
continuar tendo acesso às informa-
ções é uma característica do nosso
tempo", afirma Cristina Palmaka, vi-
ce-presidente de Computação Pes-
soal da HP Brasil. Para ela, a mobi-
lidade é um caminho sem volta, por
isso a opção crescente por equipa-
mentos que oferecem os recursos de
conectividade sem fio e permitem às
pessoas consultar e-mails, planilhas
de vendas, conta bancária ou fechar
negócios de onde estiverem. "O wi-
reless é um recurso que todo mundo
quer ter acesso hoje em dia", enfa-
tiza Mity Kato, gerente de Marketing
de Produtos da Dell.

O maior uso da tecnologia sem fio re-
vela outras características obrigatórias
que o equipamento deve ter para dar
maior autonomia ao usuário em mo-
vimento: tempo de duração da bateria,
peso, alta capacidade de processamen-
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to e armazenamento. A Toshiba
acaba de lançar um mininote-
book com apenas 999 gramas no
Japão. No Brasil, um dos mode-
los da Dell pesa 1,14 quilo. O
preço também é determinante e
vem caindo consideravelmen-
te por causa da migração cada
vez mais rápida de recursos tec-
nológicos dos computadores de
mesa para os notebooks: novos
processadores, memória, popu-
larização do cristal líquido, que
aumenta a qualidade de resolu-
ção da tela dos equipamentos.

Na outra ponta dessa tendên-
cia estão a conexão wi-fi e os
provedores de internet que ofe-
recem serviços móveis. Pionei-
ro na implantação de hotspots
no Brasil desde 2003, o prove-
dor IG atualmente conta com
cerca de 400 pontos de acesso wi-fi
espalhados por aeroportos, hotéis, ca-
fés e aposta em um crescimento anual
de cerca de 30% para o setor em 2005.
"Seguimos a tendência de mobilida-
de há muito tempo. Investimos em

ço wi-fi para sua base de mais de 900
mil assinantes de banda larga. "Esta-
mos criando uma cultura, dizendo o que
é wi-fi, quais as vantagens, como o
cliente pode usufruir melhor o serviço
para ter a informação sempre a seu al-

WiMAX chega para turbinar a internet e levar
conexão sem fio a todas as regiões do país

pontos e conteúdos móveis para aten-
der o usuário em qualquer lugar",
conta José Papa Neto, diretor de No-
vos Produtos do IG.

Líder em acesso banda larga no país,
o provedor Terra está promovendo uma
massificação dos benefícios do servi-

cance", explica Riza Soares, diretora de
Produtos de Acesso do Terra. Com 269
hotspots e uma base de 4 mil usuários
de wi-fi, o uso desse serviço cresceu
40% entre fevereiro e abril deste ano,
principalmente por conta dessa estra-
tégia e da oferta de pacotes combina-

dos de serviço. Vários fatores
vão ajudar a impulsionar o cres-
cimento do wi-fi em 2005: pon-
tos de acesso em locais estra-
tégicos e de alto tráfego, conec-
tividade 24 horas por dia, maior
segurança e blindagem das re-
des, queda de preço dos equi-
pamentos e ainda o dado de que
cerca de 80% dos notebooks do
mercado já vêm equipados com
wireless. "Isso acaba gerando
um círculo virtuoso de cresci-
mento da demanda, que estimu-
la o uso do equipamento sem
fio", conclui Riza.

O brasileiro cada vez mais
utiliza a internet para se infor-

mar, divertir, comprar ou agilizar os
negócios. No mês de março, ele bateu
novo recorde de navegação na inter-
net e ficou 14 horas e 57 minutos co-
nectado, segundo dados divulgados
pelo Ibope/Net Ratings. A grande no-
vidade que poderá abrir novas pers-
pectivas para a internet brasileira em
um futuro bem próximo é a chegada
de equipamentos da tecnologia Wi-
MAX (WorldWide Interoperability for
Microwave Access) ao mercado, e a
implantação desse tipo de rede no país
possibilitará novas formas de acesso e
novos modelos de negócios. "WiMAX
é uma evolução do wi-fi para locais
abertos. Com essa rede, vamos levar
banda larga e conexão sem fio para
grandes regiões do país que estão fo-
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ra dos principais centros", explica



Raphael Balabanian, gerente de De-
senvolvimento de Soluções do CPqD.
A rede WiMAX funciona como um
guarda-chuva: uma antena colocada
em um ponto alto distribui um sinal
que atinge uma cobertura de aproxi-
madamente 50 quilômetros a uma ve-
locidade de até 70 Mbps.

Segundo Balabanian, 2005 é o ano de
transição dessa tecnologia, um tempo
necessário para os fabricantes produzi-
rem os equipamentos dentro dos pa-
drões definidos para o segmento. Até o
fim deste ano, os primeiros produtos es-
tarão no mercado. "No começo, a Wi-
MAX vai oferecer conexões sem fio fi-
xas, através de antenas ao ar livre e mo-
dem ligados aos computadores de me-
sa. " Entre o fim de 2006 e 2007 a tecno-
logia estará integrada ao notebook, o
que possibilitará a conectividade em
ambientes externos. A expectativa é de
que a partir de 2008 a WiMAX passe
a ser utilizada dentro do PC.

A Intel lançou recentemente o pri-
meiro chip para WiMAX. "Com o
crescimento da adesão a esse padrão,
o preço dos produtos cairá rapida-

CRESCIMENTO ECONÔMICO
Para Max Leite, a WiMAX vai melhorar a

produtividade e a formação de mão-de-obra

mente, aumentando a demanda pelo
uso da WiMAX", afirma Max Leite,
diretor de Programas de Tecnologia
para América Latina da Intel. Em uma
iniciativa conjunta com o Ministério
da Educação e outras instituições, a
Intel montou na cidade histórica de
Ouro Preto, Minas Gerais, um pro-
jeto piloto de rede WiMAX. O objeti-
vo é promover a inclusão digital,
usando as escolas públicas como pon-
to de partida para conectar uma co-
munidade inteira: prefeitura, secre-
tarias, associações, cooperativas e
universidade. "A idéia é montar um
modelo atraente de negócios, ofere-
cendo serviços diferenciados, que
possa gerar demandas na região", ex-
plica Leite. Para o executivo da Intel,
"conectar o país inteiro com o
WiMAX significa ajudar a produzir
de forma mais eficiente, levar educa-
ção, formar mão-de-obra capaz de
competir nos mercados".

Outra empresa que realiza testes
de WiMAX é a Telefônica. A empre-
sa efetua pesquisas em Campinas,
São Paulo, desde outubro do ano pas-
sado, reunindo um grande banco, ho-
téis e várias empresas. "A previsão é
que em breve tenhamos os resultados
para avaliar a viabilidade de comer-
cialização dessa tecnologia", afirma
Benedito Fayan, diretor de novos ne-
gócios da Telefônica.

Raphael Balabanian acredita que a
WiMAX poderá tornar-se a tecnologia
mais apropriada para países em desen-
volvimento, complementando as redes
já existentes com baixo custo de implan-
tação: "A WiMAX pode fazer bem ao
Brasil. Com sua difusão, teremos ban-
da larga em qualquer lugar, e isso te-
rá impacto no cenário mundial, pois,
quanto mais gente acessando informa-
ções e fazendo negócios, maior a pro-
dutividade do país". Ele ainda vai mais
longe: "No futuro, com a WiMAX, o ho-
mem terá mobilidade total, e não pre-

cisará ficar preso a um
hotspot para se abastecer
de informação".

Selvino de Souza sabe
que a mobilidade é irrever-
sível. Nos fins de semana,
às vezes ele encontra os
amigos motociclistas para
uma trilha. Todos os deta-

lhes são acertados pela internet. Em
outros momentos, refugia-se em um
pequeno sítio próximo a Gaspar, onde
recuperou uma relíquia da família: um
antigo rancho de madeira usado como
alambique no século passado. Por en-
quanto, no meio daquelas montanhas,
nem o sinal do celular chega. Mas Souza
faz planos para um futuro próximo:
"Breve, com uma rede WiMAX, até meu
rancho estará conectado. Dali também
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poderei falar com o mundo".

Fonte: Época, n.Edição Especial, p. 52-54, 23 maio 2005.




