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Com o WiMax, o usuário pode
acessar aplicações pesadas a veloci-
dades de até 75 Mbps, com um
alcance de longa distância. Se no
Wi-Fi o acesso é restrito por causa
das antenas que atingem um raio de
200 a 250 metros, no WiMax a
cobertura chega a 50 quilômetros.
Outro benefício é que, para funcio-
nar, o sinal não depende do campo
de visada, ou seja, uma antena não
precisa mirar a outra. Por suas altas
taxas de transmissão, o WiMax,
segundo Rodrigo Abreu, presidente
da Nortel, abre a cortina para um
novo mundo, onde operadoras de
telecom, provedores de internet e de
TV a cabo irão se reinventar em
busca de maior competitividade e
permanência no mercado.

Os padrões do WiMax não estão
100% prontos. Ainda assim, a tecno-
logia já movimenta o mercado de
soluções wireless com os chamados
produtos pré-WiMax. Esses sistemas
operam na mesma freqüência, com
alcance e velocidade de transmissão
de dados similares ao que está pre-
visto para o WiMax, mas com tec-
nologias proprietárias —sem intero-
perabilidade entre marcas. No mundo

todo, grandes nomes das comunica-
ções já tiram vantagem dessa tecno-
logia ao mesmo tempo em que bata-
lham pela padronização do protocolo.
É o caso de empresas como
Motorola, Alcatel e Nortel, entre
outras. No Brasil não é diferente.
Por aqui, já há inclusive redes pré-
WiMax em pleno uso. É o caso da
Unimed Marília, braço da rede priva-
da de assistência médica. A empresa
buscava uma solução para interligar
os consultórios de seus médicos,
prestadores de serviços, farmácias e
hospitais credenciados. A tecnologia
escolhida foi a Canopy, da Motorola,
plataforma de infra-estrutura sem
fio, em banda larga de 5,8 GHz, que
suporta toda sua rede privada e
interliga pontos localizados nas
cidades de Marília, Garça, Pompéia,
Echaporã e Vera Cruz, no interior
de São Paulo. A implantação dos
dispositivos foi iniciada em janeiro
de 2005 e, recentemente, os presta-
dores de serviço da cooperativa,
desde médicos até hospitais, já os
utilizam, totalizando cerca de 600
PCs interligados em 250 pontos.

Segundo Edson Pereira da Silva,
coordenador de TI da Unimed de



Marília, a necessidade primordial era
adotar uma infra-estrutura capaz de
suportar recursos de uma rede VPN
(Virtual Private Network), internet,
voz sobre IP, sistemas de videocon-
ferência e redes independentes.
"Buscávamos uma solução que dis-
ponibilizasse múltiplos canais de
comunicação e priorizasse pacotes e
qualidade de serviço", diz Silva.

Padronização e custo>
Apesar do burburinho causado pelo
mercado pré-WiMax, as maiores
expectativas estão reservadas para o
protocolo oficial, cuja definição deve
sair no ano que vem. "A explosão
mesmo está prevista para 2007"
afirma Abreu, da Nortel. A nova
tecnologia deve trazer uma série de
benefícios para empresas e usuários.
"O WiMax vai virar o mundo de
cabeça para baixo", afirma Eduardo
Prado, consultor independente de
novos negócios e tecnologia com
foco em wireless. Para Joeval
Martins, diretor da divisão Canopy
da fabricante Motorola, no WiMax
o limite é a imaginação. "Será possí-
vel abarcar várias aplicações, desde
o gerenciamento de frotas até os

serviço de videomonitoramento de
segurança pública", diz Martins.
Aplicações multimídia, como uma
videoconferência, também serão
muito fáceis com WiMax. Para os
usuários domésticos, mudanças
drásticas também estão por vir com
a nova tecnologia, como o serviço
de aluguel de filmes em DVD por
banda larga, levando, assim, a loca-
dora para dentro de casa.

"Os CIOs devem ficar atentos ao
WiMax, pois a tecnologia trará gran-
des impactos para o mundo dos
negócios", afirma Rodrigo Abreu, já
visualizando a combinação de VoIP
(Voz sobre IP) com a banda larga sem
fio. Abreu se refere ao VoIP com alta
qualidade e segurança, e com direito
à transmissão de dados por VPN.
"Com o WiMax, os Jetsons vão se
transformar nos Flintstones", diz
Abreu. De acordo com estimativas
internacionais, o mercado de WiMax
deve atingir entre 3 bilhões e
g bilhões de dólares até 2009.
Trata-se de um número significativo
para algo que nem sequer possui
padrão. "Vamos assistir a uma
explosão dessa tecnologia nos
próximos anos" afirma Abreu.



O que falta ainda para o WiMax
ganhar interoperabilidade, escala e
decolar definitivamente?

Falta padronização. A tecnologia
possui dois tipos de padrão: o IEEE
8o2.i6d, agora chamado de IEEE
802.16-2004 (já definido), e o IEEE
8o2.i6e (em fase de definição). O
"d" é conhecido como WiMax Fixo
e opera em faixas de freqüência de
2 GHz a 11 GHz. "O WiMax Fórum
se encontra na fase de elaboração
dos testes de interoperabilidade,
depois de definir o padrão teórico
entre os vários fabricantes e dar um
tempo para cada um implementá-lo
em seus produtos", afirma Hugo
Baeta, gerente de engenharia de
sistemas da fabricante Cisco.

O consultor especializado em sis-
temas wireless Eduardo Prado afir-
ma que o padrão "d" possui apenas
a portabilidade, comutando entre
células (ou estações rádiobase) a
velocidades de camelo. Por isso, o
"d" não terá a facilidade do desloca-
mento. Segundo Rodrigo Abreu,
presidente da Nortel, ele funcionará
como um hotspot, mas com alcance
entre 3 e 10 quilômetros, sendo que
a velocidade aumentará quanto mais
perto o usuário estiver da antena.

Já no padrão "e", chamado de
WiMax Móvel, ele funciona em
banda de 2 GHz a 6 GHz e se
encontra em fase de definição. "Ele
se destaca por possuir o grande fator
da mobilidade, comutando entre
células a velocidades de 100 km/h",
afirma Prado. Na prática, isso signifi-
ca que um executivo poderá acessar
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aplicações corporativas baseadas em
IP de dentro de um carro em movi-
mento. Alguns fornecedores não só
não devem operar no padrão "d",
como também não acreditam na sua
sobrevivência no longo prazo. Ê o
caso de Joeval Martins, da Motorola,
que não recomenda o investimento
no "d" pelo simples fato de o grande
diferencial do WiMax ser a mobili-
dade, fator que leva a empresa a par-
tir diretamente para o padrão "e".

O mesmo está ocorrendo na Coréia,
país que, por já apresentar alta taxa
de penetração de banda larga residen-
cial, acabou não se interessando pelo
WiMax Fixo. Na prática, essa mudan-
ça de foco levou o país a uma rápida
aceleração do desenvolvimento da
banda larga móvel local, chamada de
WiBro. Dessa forma, são grandes as
chances de o padrão "e" seguir os
passos do WiBro.

Em relação ao espectro de freqüência
do WiMax, a tecnologia poderá fun-
cionar em duas situações distintas:
banda licenciada ou não licenciada.
No ano passado, a Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel) reali-
zou um leilão da arquitetura PMP
(Ponto-Multiponto) no qual foram
adquiridas bandas como a de
3,5 GHz por empresas como
Embratel e Directnet.

Sobre as chamadas bandas não
licenciadas, especialistas acreditam
que o caminho a ser adotado é a uti-
lização das faixas de 2,4 GHz e
5,8 GHz. Embora há quem não reco-

mende a faixa de 2,4 GHz ou a
inferior, por considerá-las poluídas
demais. Elas poderiam ser uma solu-
ção para transmissão de dados em
áreas rurais, onde não há tanta inter-
ferência nos sinais transmitidos. "As
operadoras certamente não irão para
a faixa não licenciada, pois preferem
oferecer um serviço de qualidade que
cumpra com o SLA (Service Levei
Agreement)", afirma Edmundo Neder
Filho, diretor de produto wireless da
Alcatel para a América Latina.

Antes de
chegarmos ao ponto em que os exe-
cutivos utilizarão o WiMax na rua,
há fases a serem cumpridas. Na
concepção da Intel, o usuário ainda
passará por quatro fases. Na
primeira, será possível realizar
conexões sem fio fixas, por um
modem com antena do lado de
fora de casa, como na varanda ou
no telhado. Segundo Ronaldo
Miranda, diretor de marketing e ven-
das de mobilidade digital da Intel,
essa primeira fase já está resolvida
para a fabricante de processadores.
A segunda fase prevê a instalação de
antenas dentro de casa, próximas ao
computador. Em uma terceira etapa,
devem surgir os cartões PCMCIA.
Na última fase, aguardada para 2007,
surgirá a tecnologia integrada em
equipamentos de computação portá-
teis. Ou seja, o chip WiMax.
"Será algo comum nos computadores,
como já acontece com os chips com
a tecnologia Centrino que temos
hoje", afirma Miranda.
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Os avanços do WiMax são pro-
porcionais às fases de implantação e
ao tempo de maturação. Em cada
etapa, do pré-WiMax (fase em que
os fornecedores atuam com tecnolo-
gia proprietária sem padronização)
até o dia em que cada notebook virá
dotado de um chip compatível com
a tecnologia, o WiMax apresentara
algumas vantagens,

Embora os grandes benefícios
sejam aguardados só a partir de
2007, os testes hoje realizados no
Brasil já revelam o que está por vir,
como a integração de uma rede única
empresarial, que interliga vários pré-
dios e possibilita o acesso aos sis-
temas de gestão ou o monitoramento
da segurança pública por vídeo e
teleconferência simultâneos.

Os primeiros a vislumbrar as vanta-
gens do WiMax são as operadoras de
telecom, de TV a cabo e os ISPs
(Internet Service Providers), os
pioneiros nos testes e no uso do pré-
WiMax. Ronaldo Miranda, diretor da
Intel, afirma que o pré-WiMax vem
sendo usado na América Latina por
provedores como Milicon (Argentina),
MVSNet (México) e Neovia (Brasil).
Todos utilizam conexão de banda
larga por rádios proprietários.

Quem enxerga o WiMax como uma
tecnologia revolucionária para os
negócios é a DirectNet, provedora de
acesso à internet por fibra óptica e
rádio, com atuação no estado de São
Paulo. Como o negócio da DirectNet
é orientado a edifícios empresariais e
residenciais, Helder Azevedo, diretor-
geral da empresa, diz que o WiMax
vai permitir quintuplicar o tamanho

de seu mercado de atuação, a partir
de um investimento considerado
baixo. Graças a um receptor, cada
empresa poderá ter acesso rápido à
internet com o WiMax. A DirectNet
participou de um leilão da Anatel,
onde obteve licença para operar na
freqüência de 3,5 GHz.

Utilizando rádios da marca
Alvarion, em setembro passado a
empresa realizou testes em Osasco,
na Grande São Paulo. Uma ERB pré-
WiMax foi colocada no topo de um
prédio, cobrindo um lado da cidade,
enquanto um carro com uma espécie
de receptor rodou alguns pontos do
município para medir o sinal e ana-
lisar a capacidade de transmissão dos
dados. "Todas as conclusões foram
positivas, com uma capacidade
atingida três vezes superior à dos
rádios atuais, ficando em 4 Mbps em
comparação a 1,5 Mbps da tecnologia
atual", diz Azevedo. Usando-se um
rádio com mais canais, é possível
chegar a uma velocidade de 70 Mbps.

Aguardando apenas para experi-
mentar os receptores indoor (a pre-
visão para isso acontecer é dezem-
bro), Azevedo espera iniciar a oferta
de serviços baseados em WiMax a
partir de meados de 2006.

Até deslanchar
de vez, a tecnologia WiMax ainda
tem um longo caminho a percorrer, o
que inclui questões como testes de
interoperabilidade do padrão "d", a
padronização do "e", o alinhamento
mundial das freqüências (discute-se
entre 2,4 GHz, 3,5 GHz e 5,8 GHz),
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migração do pré-WiMax para WiMax
e investimentos para esse upgrade. O
preço, como em todas as tecnologias
novas, ainda é alto, mas tende a cair
com a produção em escala de equipa-
mentos padronizados.

Ele só não é uma barreira para quem
quer migrar das soluções proprietá-
rias para as padronizadas. Segundo
Ronaldo Miranda, da Intel, o preço do
receptor precisa baixar para o WiMax
se popularizar. Nessa fase inicial, o
sistema custa por volta de 1 mil a 2
mil dólares, mas a expectativa é que
caia para algo entre 250 e 300 dólares.
"Em 2007, o preço deve chegar a 100
dólares no notebook", afirma Miranda.
Mas há posições mais cautelosas
quanto ao preço dessas soluções.
"Ainda leva tempo para termos
escala do WiMax. E custo será
um empecilho. Estamos conse-
guindo popularizar o Wi-Fi
agora, mas uma antena custa

30 dólares. Uma antena WiMax não
sai por menos de 400 dólares. É ou-
tro patamar de custo", afirma Rodri-
go Abreu, presidente da Nortel.

O WiMax também vai enfrentar
concorrentes. É isso o que vislumbra
a Qualcomm, criadora do CDMA,
com a tecnologia Flash-OFDM, vol-
tada para a oferta de serviços de
banda larga em dispositivos móveis.
Segundo Paulo Breviglieri, diretor de
desenvolvimento da Qualcomm, o
Flash-OFDM é uma das tecnologias
discutidas pelo mesmo fórum que
definiu o WiMax. "Ao contrário do
WiMax, que não contemplava a
mobilidade no início e agora corre
atrás, o Flash foi concebido des-
de o início para o ambiente mó-
vel, o que traz benefícios", afir-
ma Breviglieri. A conferir o
resultado dessa briga.
Enquanto isso, vale pensar
um pouco sobre WiMax. < t




