


As tecnologias wireless estão
mudando a forma como as pessoas
vivem, trabalham e se divertem
POR DÉBORA FORTES

S
obral, interior do Ceará. São pouco mais de
9 da manhã quando 14 garotos se revezam
na frente de sete computadores. Nos moni-
tores, não há espaço para games irados.
Com idades entre 14 e 21 anos, os meninos
estão ali para aprender informática, uma

das atividades da oficina-escola local. Alguns deles nun-
ca tinham freqüentado nenhum colégio antes.

Santos, litoral de São Paulo. Às 8hl5 da noite, Camila
Martins Russo, analista de planejamento da Motorola, des-
ce de um ônibus fretado. No trajeto de quase duas horas
entre o escritório, na cidade de São Paulo, e sua casa, os
e-mails e as planilhas são companheiros freqüentes. As-
sim como o notebook que ela carrega e da rede celular
2,5G que às vezes usa.

Rodovia Nova Dutra, Rio de Janeiro. Às 10 da noite, um
médico está chegando a um pedágio. Não há nenhuma
movimentação de procura de moedas ou dinheiro troca-
do. Quando o carro se aproxima das cabines, a catraca se
abre automaticamente. E o valor será debitado na próxi-
ma fatura do cartão de crédito.

Nas três situações acima há um protagonista em co-
mum, que trafega por aí de forma invisível. Seja para le-
var a internet a dois dos PCs da oficina-escola de Sobral
e ao notebook dentro de um ônibus, seja para liberar as



catracas do pedágio, várias siglas sem fio trabalham in-
cansavelmente. Pode ser por Wi-Fi, rede celular, Bluetooth,

rádio, RFID - ou até uma combinação
delas. Pelo ar, dados crí-
ticos de um centro de
terapia intensiva convi-
vem com o som que
chega sem fios às caixi-
nhas traseiras de um

home theater, sem preconceitos.
Hoje, é nas empresas que a onda sem

fio está trazendo algumas das mudanças
de comportamento mais visíveis. No es-
critório, a rede Wi-Fi rompe as barreiras
do trabalho com hora e lugar marcados.
Na fábrica, o RFID pode controlar mili-
metricamente cada etapa da entrada e
saída de produtos. E, na rua, os vende-

dores consultam a po-
sição atualizada dos es-
toques pela telinha do
handheld. Algumas em-
presas no Brasil já ade-
rem até a conceitos co-
mo o VoWi-Fi (Voice

over Wi-Fi) e o VoWLAN (Voice over Wireless Local Area
Network), trafegando as ligações de telefone pela rede
sem fio. De acordo com uma pesquisa do instituto Gart-

ner, até 2009 cerca de 80% das empre-
sas usarão recursos de voz sobre WLANs.

Quem anda pelo escritório da compa-
nhia de software SAS Institute, em São
Paulo, pode pensar, num primeiro instan-
te, que os telefones foram simplesmen-
te abolidos. Os aparelhos tradicionais só
sobreviveram na recepção, na copa e nas
salas de reunião. Desde o fim de março,
os 90 funcionários da subsidiária paulis-
ta acessam as ligações por meio de soft-
fones, instalados em seus notebooks e
desktops, usando um fone de ouvido in-
tegrado ao microfone. Voz e dados circu-
lam juntos por uma rede Wi-Fi 802.11g,
já preparada para 802.11x, com um link
de 2 Mbps. Os notebooks podem trafe-
gar online por qualquer um dos mil me-
tros quadrados do escritório. "Ganhamos
produtividade. Estamos sempre móveis,
mesmo dentro da empresa", afirma Mil-
ton Isidro, diretor-geral do SAS para a re-



gião Sul da América Latina. O investimento para levar o
VoWi-Fi aos escritórios de São Paulo, Rio e Brasília foi de
quase 200 mil dólares, e a empresa espera uma redução
entre 30% e 50% no valor das contas de telefone. De que-
bra, a voz sobre IP também reforçou o arsenal de ferra-
mentas dos adeptos do trabalho remoto. "As pessoas têm
todo o seu ambiente dentro do notebook e podem aces-
sá-lo por meio da VPN de qualquer lugar", afirma Isidro.

Para quem vive longe do escritório, o home office se
tornou uma das faces mais assíduas da jornada remota.
Mas está longe de ser a única. O cenário pode ser um
hotspot, o escritório de um cliente e - por que não? -
um ônibus. É exatamente o caso da analista de planeja-
mento da Motorola Camila Martins Russo, de 25 anos.
Como mora em Santos e pega ônibus fretado, ela preci-
sa sair da empresa pontualmente às 6 da tarde. Por is-
so, várias vezes por semana leva o notebook e, no ca-
minho, responde aos e-mails, analisa planilhas eletrô-
nicas e, eventualmente, acessa informações corporati-
vas no banco de dados e no sistema de BI, usando uma
conexão CDMA Ix da Vivo. "Assim, consigo sair no meu
horário e ao mesmo tempo manter o trabalho em dia",
afirma. Quando não consegue se concentrar em alguma
tarefa específica, Camila apela para um tipo de fio — no
caso, o dos fones de ouvido de seu iPod.



Fora do home office, o escritório remoto nem sem-
pre está restrito aos domínios dos notebooks. Cresce,
em todo o mundo, o uso de aplicações baseadas em
PDAs e em smartphones - e não só na área de automa-
ção de vendas. O Itaú BBA decidiu equipar cerca de 30
funcionários com o BlackBerry - o telefone inteligen-
te criado pela canadense RIM que virou um fenômeno
no mundo, com mais de 3 milhões de usuários, vendi-
do aqui pela TIM. A maioria desses profissionais traba-
lha na área de banco de investimentos e precisa ficar
superantenada. A grande sacada do BlackBerry está
justamente em se manter sincronizado com o servidor
de e-mails da empresa. O gerente-geral de tecnologia
do banco, Francisco Manuel Ruas Pereira Coelho, tro-
cou o celular por um BlackBerry há pouco mais de um
mês e passou a monitorar a distância os e-mails. "Mas
só respondo pelo aparelho se for um texto curto. Os
longos deixo para depois, não é prático", diz.

Enquanto as aplicações corporativas chegam com vo-
racidade aos telefones inteligentes, outra frente ganha
espaço nos celulares convencionais. É o vídeo, e não ape-
nas para gravar a balada de quinta-feira à noite com a
galera mas também para monitorar ambientes remota-
mente. A Vivo, por exemplo, já oferece no Brasil uma so-
lução do gênero - a Olho Vivo. Está trabalhando e quer



saber como anda seu filho, que está no apartamento com
a babá? Primeiro, instala-se um software da operadora
no computador de casa e liga-se a webcam. No celular,
outra aplicação permite acompanhar o streaming de ví-
deo em tempo real - desde que, é claro, o aparelho es-

teja preparado para essa tecnologia.
As imagens também estão chegan-

do à praia do Push to Talk over Cellu-
lar, o PoC. É o chamado PTV (Push to
View). "Com esse recurso, se você es-
tiver falando por push to talk, basta
apertar um botão para mandar uma
foto para a sua equipe", diz José Ge-

raldo Alves de Almeida, gerente de desenvolvimento
de novos negócios da Motorola. "No futuro, isso tam-
bém acontecerá com o vídeo", afirma.

A REDE ESTÁ NO CELULAR
Enquanto novas opções de serviço não param de ganhar
a telinha do celular, a rede que está por trás delas tam-
bém vai passando por upgrades. No CDMA, capitaneado
pela Vivo, a maior parte dos dados trafega hoje no ritmo

do CDMA Ix, que alcança nominalmen-
te até 144 Kbps. Desde outubro do ano
passado, a operadora também passou
a oferecer, em algumas cidades dos es-
tados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pa-
raná, a tecnologia EV-DO, que alcança
velocidades bem mais altas. Na versão

mais recente, o release A, pode-se chegar nominalmen-
te a 3,1 Mbps no download e 1,2 Mbps no upload.

Do lado do GSM, por sua vez, a TIM segue principal-
mente com o padrão GPRS, com velocidades de até 115

Kbps, disponível para mais de 2 mil ci-
dades. Parte do país - mais exatamen-
te 370 cidades - também tem a opção
de trafegar dados pelo EDGE a até 384
Kbps nominais. Na Europa, a opera-
dora já segue o passo do UMTS (Uni-
versal Mobile Telecommunications

System), uma tecnologia projetada para oferecer velo-
cidades entre 384 Kbps e 2 Mbps.

A Claro é outra operadora brasileira que investe com
força no GSM. Além do GPRS em toda a rede, trabalha
com EDGE em cerca de 500 cidades. "Isso significa, na
prática, um upgrade de velocidade de cerca de 25 Kbps
a 35 Kbps para algo entre 100 Kbps e 120 Kbps", diz
Marco Quatorze, diretor de serviços da Claro. Segundo
ele, a tecnologia vem, inclusive, sendo usada por alguns
clientes como alternativa de acesso em cidades do in-
terior onde o ADSL ou o cabo não chegam.

É também mirando, entre outras coisas, os lugares on-
de a banda larga não chega que uma
sigla de cinco letras vem fazendo um
tremendo barulho em todo o mundo
- e mesmo no Brasil. O WiMAX (World-
wide Interoperability for Microwave
Access), também conhecido como
802.16, trabalha hoje principalmente
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nas freqüências de 3,5 GHz e 5,8 GHz e foi projetado pa-
ra um alcance de 50 quilômetros, com uma velocidade
nominal de 75 Mbps. Diferentemente do Wi-Fi, a tecnolo-
gia não depende de campo de visada, ou seja, não exige
que uma antena esteja voltada para a outra. A Intel anun-
ciou em abril seu primeiro chip WiMAX, o PRO/Wireless
5116. "Nossa expectativa é que os equipamentos com es-
sa tecnologia cheguem ao mercado até o fim do ano", diz
Ronaldo Miranda, diretor de marketing e vendas da Intel
para a América Latina. A empresa também vem fazendo
alguns pilotos no Brasil com uma tecnologia pré-WiMAX,
baseada em OFDM - um deles tem como parceiro a Te-
lefônica (veja outras iniciativas na página 24).

Num primeiro momento, a tendência é que o WiMAX
seja usado principalmente como uma alternativa para os
cabos, na praia das operadoras. O WiMAX não tem o ob-
jetivo de substituir o Wi-Fi na questão da conexão de equi-
pamentos. E sim de levar o provedor de serviços até a sua
casa. Ficar passando cabos pela cidade é muito caro", diz
Miranda. Mas nas versões futuras, a idéia é que o 802.16
também possa trafegar dados em movimento, em carros
e trens, por exemplo, numa concorrência mais direta com
as redes celulares. E em que hora usar Wi-Fi, WiMAX ou
celular? "O que determinará a tecnologia que cada pes-
soa vai escolher são o preço e a qualidade do serviço",

afirma Benedito Fayan, diretor de novos negócios para
empresas da Telefônica.

É justamente para levar a banda larga a locais onde não
há cabos que a prefeitura de Sobral, no interior do Ceará,
implantou uma solução pré-WiMAX, com o sistema Ca-
nopy, da Motorola, usando a freqüência de 5,8 GHz (con-
fira avaliação do INFOLAB na página 112). "Há três pontos
de acesso para atender nossos escritórios e secretarias
remotos, que ficam a distâncias de até 5 quilômetros", diz
Lourival Gerardo da Silva Júnior, projetista de redes do ICI
(Instituto de Comunicação e Informática) da prefeitura de
Sobral. O projeto começou como piloto, feito pela própria
Motorola, há cerca de dois anos e meio. "Temos um rele-
vo com muitas serras, o que dificulta a questão da visa-
da", afirma Silva Júnior. A rede sem fio chega ainda a dois
dos sete computadores da oficina-escola, um projeto cria-
do para levar atividades práticas aos jovens de baixa ren-
da. Entre elas estão marcenaria, carpintaria, reciclagem
de papel, artes e até informática. Hoje, cerca de 100 jo-
vens de Sobral estão participando da oficina. A rede sem
fio também deverá se ligar em breve aos 50 computado-
res da biblioteca municipal. O WiMAX entrou em ação até
mesmo numa etapa do Circuito Brasileiro de Skate, que
ocorreu em Sobral. Foi a infra-estrutura usada para en-
viar imagens e dados de pontuação.



WI-FI ENTRE
QUATRO PAREDES
Paralelamente, a tecnologia Wi-Fi expande seus limites
e invade as prateleiras de lojas em todo o mundo. E to-
ma formas variadas. Os fabricantes de produtos de rede
não querem turbinar o faturamento apenas com pontos
de acesso e placas sem fio. "Neste ano, vamos anunciar
câmeras IP e firewalls. Também estamos desenvolven-
do telefones VolP com Wi-Fi", afirma Tony Tsao, presi-
dente da divisão internacional da taiwanesa D-Link. Ago-
ra, a ordem na empresa é investir principalmente na tec-
nologia g e em sua versão turbinada, o g+, com velocida-
de nominal de 108 Mbps. As fábricas pararam de produ-
zir equipamentos 802.llb desde o fim do ano passado.

A tecnologia 802.11a, por sua vez, continua a ter es-
paço na linha de produtos dos fabricantes em áreas com
alta densidade sem fio - como é o caso de auditórios e

eventos. Mas essa tecnologia pode es-
tar com os dias contados. Os laborató-
rios do IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) trabalham na
especificação do 802.lln que, como o
802.11a, trafega pela faixa dos 5 GHz,
com velocidades que passam dos 100



Mbps. "A tendência é que o n acabe matando a versão a
e que as placas sejam dualband, com g e n", afirma Mau-
ricio Gaudencio, gerente de desenvolvimento de negócios
da Cisco para a América Latina. Aliás, não é mera coinci-
dência que esse seja o mesmo caminho que esteja per-
correndo as tecnologias b e g. Segundo o Gartner, o 802.11b
deve desaparecer do mapa até 2009.

Vários fabricantes de notebook já investem em equi-
pamentos dualband - e até triband. Na subsidiária bra-
sileira da Lenovo - a fabricante chinesa que comprou a
divisão de computação pessoal da IBM -, os portáteis
saem da linha de produção preparados para as tecnolo-
gias a, b e g. "Hoje, 70% das nossas vendas de notebooks
são de modelos com wireless", diz Flávio Haddad, geren-
te-geral da Lenovo Brasil. No software, a investida wire-
less da empresa está principalmente no conjunto de fer-
ramentas ThinkVantage, parte delas voltada à conexão
sem fio e à segurança, uma área crítica. Segundo o insti-
tuto de pesquisa Júpiter, apenas 63% dos usuários habi-
litam o protocolo de segurança WEP e 20% trabalham
com o WAP (veja mais protocolos na página 106).

Também é no software que está um dos esforços dos
pesquisadores da LinkSys, spin-off da Cisco para o mer-
cado doméstico e de SMB. A meta da equipe é desenvol-
ver programas de instalação que sejam cada vez mais

amigáveis para os leigos - e sem driblar as configura-
ções de segurança. "Para ser massiva, uma tecnologia
deve ser como tomate. Sem casca", diz Carlos de Vries
Schuarzberg, diretor de vendas da LinkSys para a Amé-
rica Latina. No hardware, uma das novidades da LinkSys
que deverá chegar ao mercado brasileiro ainda neste ano
são os telefones Wi-Fi. Também há espaço para o entre-
tenimento, área em que a empresa já oferece media cen-
ters. "Queremos fazer cada vez mais equipamentos pa-
ra conectar a sala das pessoas", afirma o diretor.

FIOS DEBAIXO
DO TAPETE?
Enquanto as empresas de redes começam a se infiltrar na
seara do entretenimento, os fabricantes de eletro-
eletrônicos também colocam suas linhas sem fio nas lo-
jas. "A entrada do Wi-Fi nos produtos de consumo é uma
tendência irreversível", diz Karen Hanley, diretora de
marketing da americana Wi-Fi Alliance, associação que reú-
ne mais de 200 fabricantes. Um dos principais alvos hoje
são os sistemas de home theater - e os irritantes cabos
das caixas traseiras que precisam atravessar toda a sala.

No Brasil, Sony e LG estão entre as marcas que já ven-
dem modelos sem fio. Mas ainda em 2005 muita coisa



vem por aí. A Samsung prepara para o segundo semestre
o anúncio de um home theater com Bluetooth e porta
USB, com preço estimado em 2 800 reais. A LG, por sua
vez, planeja para este mês a estréia no país de um mode-
lo com caixas acústicas em formato de torre, com potên-
cia de 700 watts e conexão por Bluetooth. O equipamen-
to será compatível com DivX, e virá com porta USB. O pre-
ço deve ficar em torno de 4 mil reais. Em 2006, o corte de
fios da LG vai se expandir: deve chegar às outras caixas
de som - mas os cabos ainda sobreviverão nas tomadas.

A rede elétrica, aliás, é uma das possibilidades que os
laboratórios brasileiros da Philips estudam para as co-
nexões de seus home theaters, paralelamente ao Blue-
tooth e ao infravermelho. Na Europa, por sua vez, a Phi-
lips investe na tecnologia de Connected Planet, desen-
volvendo dispositivos para conectar os eletroeletrôni-
cos, independentemente de suas marcas, à rede sem fio.
"Para o usuário, será irrelevante saber onde está sua mí-
dia ou seu conteúdo. Pode ser no disco rígido, na inter-
net, no DVD. Tanto faz", afirma Walter Duran, diretor do
laboratório da Philips da Amazônia.

NA ESTRADA,
SEM CARTEIRA
Fora do universo dos notebooks, eletroeletrônicos e dos
celulares, outra tecnologia anda disputando as freqüên-
cias de rádio no Brasil — o RFID (Radio Frequency Iden-
tification). É por meio das chamadas etiquetas inteligen-
tes, as tags, que os carros podem passar hoje pelos pe-
dágios no sistema Sem Parar, e debitar os valores auto-
maticamente no cartão de débito ou de crédito. O siste-
ma já é usado em cerca de 150 postos de pedágio e tam-
bém chegou aos estacionamentos do aeroporto de Con-
gonhas e dos shoppings Villa-Lobos e Morumbi, em São
Paulo. No total, cerca de 280 antenas - na freqüência de
5,8 GHz em São Paulo e de 926 MHz no Rio - capturam
os dados das 500 mil etiquetas inteligentes que circulam
por aí. São 10 milhões de passagens por mês.

A lógica por trás da tecnologia do Sem Parar é a se-
guinte: quando o carro está a cerca de 7 metros da an-
tena, o sistema identifica o usuário pela etiqueta fixa-
da no vidro dianteiro. Então, confere as informações no
banco de dados, processa o débito e libera a passagem
na catraca automaticamente. Os clientes pagam uma
taxa de adesão e uma mensalidade. No fim do mês, re-
cebem uma fatura com todas as transações. O sistema
Sem Parar não pretende ficar restrito a pedágios e es-
tacionamentos. "Dá para englobar tudo o que você faz

no carro, por exemplo, os pagamentos no posto de ga-
solina ou no drive-thru", afirma César Monterosso, di-
retor de operações do Sem Parar.

O varejo, principalmente os supermercados, é a área
onde o RFID vem fazendo mais barulho. Imagine con-
trolar toda a entrada e saída de produtos - da fábrica
às lojas - com as etiquetas inteligentes. Mundialmen-
te, um dos maiores evangelistas da tecnologia é a rede
americana Wal-Mart. Por aqui, quem capitaneia as eti-
quetas inteligentes nesse segmento é o grupo Pão de
Açúcar. Em fevereiro, a rede concluiu um piloto abran-
gendo centros de distribuição dos supermercados e de
dois de seus fornecedores - a Gillette e a Procter&Gam-
ble. O projeto também foi tocado em parceria com a
Accenture e a Chep, empresa especializada em paletes,
os suportes de madeira que carregam as caixas cheias
de produtos. No teste, mil paletes com etiquetas inte-
ligentes circularam entre os centros de distribuição dos
fornecedores e do Pão de Açúcar, com 25 produtos da
Gillette e fraldas da Procter.

Assim como acontece com as antenas de Wi-Fi, o tes-
te apontou algumas barreiras à implantação do RFID
nos centros de distribuição. "Um dos aprendizados foi
a interferência do metal e do vidro", diz Ney Santos, di-
retor de tecnologia do Pão de Açúcar. Superadas as
questões técnicas, o RFID conseguiu reduzir o manu-
seio de produtos e deu mais velocidade às operações
de entrada e saída. No entanto, ainda não há previsão
de quando a solução será implantada.



COM QUE TECNOLOGIA
SEM FIO EU VOU?
Ao mesmo tempo que as frenéticas siglas do mundo
sem fio disputam os espectros de freqüência, um cená-
rio de convergência se desenha com o uso de tecnolo-
gias híbridas. Isso mesmo: as siglas começam a se com-
binar entre si. O celular é hoje um dos principais alvos
dessa tendência. O aparelhinho, que já ganhou a com-
panhia do Bluetooth, da câmera fotográfica, da filma-
dora e do MP3 player, também está na mira do VolP e
do Wi-Fi. Fabricantes de todo o mundo trabalham na
integração das redes de telefonia fixa com as celulares.
Assim, você pode falar pelo celular quando está na rua
e, ao encontrar o sinal de banda larga sem fio, passa a
trafegar a conversa por IP, de forma mais econômica.
"No início do segundo semestre, planejamos começar
a fazer testes no Brasil com alguma operadora", diz Jo-
sé Geraldo Alves de Almeida, gerente de desenvolvi-
mento de novos negócios da Motorola.

A Samsung é outra empresa que embarcou na con-
vergência. "Estamos trabalhando com a Coréia em apa-
relhos com Wi-Fi. Isso já é uma solicitação das operado-
ras brasileiras", diz Oswaldo Mello, diretor de telecomu-
nicações da Samsung. A Nokia, por sua vez, vende aqui
o Communicator 9500, celular GSM com GPRS, EDGE e
802.1lb (veja mais na página 36). Até o fim do ano deve
chegar às lojas o N91, compatível com redes 802.11 b e
g. O aparelho tem câmera fotográfica de 2 megapixel,
MP3 player e vem com 4 GB de armazenamento.

Se o Wi-Fi ganha espaço nos aparelhos de telefone,
as redes celulares, por sua vez, também começam a
conquistar seu lugar dentro dos notebooks. A Sony aca-
bou de anunciar nos Estados Unidos o Vaio VGN-T350P,
laptop que vem com rede EDGE nativa, além de Blue-
tooth e Wi-Fi. Nessa combinação de siglas, o chip é um
forte candidato para cuidar da convergência de redes.
A Intel anunciou que planeja incluir recursos de telefo-
nia celular e de VolP em suas plataformas para note-
books em cerca de dois anos. A iniciativa faz parte do
programa batizado pela empresa de Radio Free. "Um
dia, vamos chegar a um chip em que você pode se co-
nectar com qualquer tipo de rádio", diz Ronaldo Miran-
da, da Intel. Segundo ele, essa combinação já foi testa-
da em laboratório, mas deve demorar de quatro a cin-
co anos para chegar ao mercado e ficar economicamen-
te viável. "O que é caro é desenvolver um circuito tão
denso numa pastilha de silício", diz. Haja densidade pa-
ra suportar tantas siglas ao mesmo tempo.

Fonte: Info Exame, ano 20, n. 231, p. 38-48, jun. 2005.




