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e você faz parte daquele time que acha que seu desktop pregado num
canto da casa vai muito bem, obrigado, é porque ainda não sabe tudo
o que as redes sem fio têm para oferecer. Elas chegaram devagar, com
telefones que não precisavam ficar perto da base, e hoje desenham

um futuro de completa automação residencial, industrial e urbana. As horas
que eram perdidas para conectar cabos de dezenas de equipamentos amon-
toados começam a ficar livres para um estilo de vida dinâmico e flexível. Quem
entrar nessa onda se livrará para sempre das limitações e estará conectado
onde, quando e como quiser. Ainda acha que esta é apenas mais uma modi-
nha? Pois pode tratar de segui-la, porque a tecnologia sem fio já começou a
mudar o mundo à sua volta — e está aí para ficar.

Em termos de frisson, ela se parece com uma outra revolução do passado.
Quando os primeiros dispositivos eletrônicos abandonaram os cabos, na dé-
cada de 90, a sociedade viveu a mesma transformação. Era o começo de uma
nova era, que iria moldar não apenas o mundo dos negócios, mas
também o comportamento das pessoas no
culo era o 1990 e a tecnologia, a transmis
ga distância por ondas eletromagnéticas A
nicação estava finalmente livre.

Como bem sabemos hoje, essa evolução
muito mais do que uma febre momentâ
nea. O rádio de Marconi foi o pai de uma
longa geração de dispositivos que não
mais dependiam dos cabos para falar
uns com os outros. Ali estava o em-
brião da indústria televisiva e da tele-
fonia moderna. Um século depois, o
mesmo princípio está levando a nos-
sa relação com as máquinas um de-
grau acima. E, de novo, a empolgação
é justificadíssima.
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A casa digital, 100% sem
fios, será comum para as
classes altas em cinco anos

Boa parte do entusiasmo vem, é claro, da idéia de estar sem-
pre ligado. No banheiro, no carro, na fila da lanchonete ou onde
quer que mande a sua imaginação, você pode falar com o mun-
do. Você já sabe que dá para fazer isso com seu celular, mas
as redes Wi-Fi também fazem isso, e muito mais. Por meio des-
se sistema, com um laptop, um usuário pode receber páginas
da internet e e-mails em alta velocidade, pelo ar, como se fos-
se um sinal comum de rádio. Usando o sistema de voz sobre
IP, ainda faz chamadas internacionais quase de graça.

O Wi-Fi é apenas uma das armas desse movimento digital.
Rádio via satélite, GPS, Bluetooth, RFID, ZigBee, WiMAX são
todas tecnologias dessa frente de batalha. O mais bacana des-
sa história é que, somadas, essas ferramentas fazem muito mais
do que apenas tirar os fios do seu escritório de circulação —
elas criam condições para novidades tecnológicas nunca an-
tes imaginadas. Áreas que não chegaram a receber banda lar-
ga estão virando pólos de pesquisa com esses protocolos. Pi-
raí, um município do Estado do Rio de Janeiro, no Vale do Pa-
raíba, ilustra bem esse caso. Tem 25% de sua população viven-
do na área rural, mas virou a primeira cidade wireless do País.

Por todo o planeta, as redes sem fio estão conectando as pes-
soas e se infiltrando no nosso dia-a-dia. Minichips que respon-
dem a sinais remotos, por exemplo, estão se tornando mais e
mais comuns. O caso mais conhecido é o da rede de supermer-
cados Wal-Mart dos EUA, que obrigou no início do ano passado
alguns de seus fornecedores a adotarem código RFID (leitura
de dados por ondas de rádio, em inglês). Empresas como a
Black & Decker e o Laboratório Abbott, que são dois dos 100
grandes fornecedores do Wal Mart, já afirmaram que tiveram
de adquirir e instalar hardware e software especial para satis-
fazer os novos requisitos da cadeia.

A tecnologia começou como arma de espionagem. Nos últi-
mos anos, porém, os selos foram tão barateados que hoje as eti-
quetas com RFID podem ser encontradas em milhares de apli-
cações, como identificação de animais, controle de acesso em
edifícios e rotulagem de malas em viagens aéreas. A aplica-
ção pioneira do sistema no Brasil é a do pedágio eletrônico nas
rodovias de São Paulo e Rio de Janeiro. Na Europa, o Banco
Central está em conversação com um dos fabricantes de RFID
para avaliar a possibilidade de dotar seus euros com uma des-
sas etiquetas.



No campo das WLAN (veja quadro na página seguinte), a
disseminação é ainda mais barulhenta. Se, há pouco tempo, o
acesso rápido à internet em hotéis tornou-se uma necessidade
para agradar a executivos de negócios em viagem, nos dias
atuais essa exigência evoluiu para internet de banda larga sem
fio (Wi-Fi). Os hotéis de faixa média têm comandado essa ten-
dência. No Brasil, redes como Sofitel, Mercure, Pestana e Blue
Tree já oferecem esse tipo de serviço.

Cidades desplugadas
Não pára por aí. Em breve, qualquer usuário poderá se co-

nectar à internet sem fio em todas as espécies de estabeleci-
mentos, já que grandes corporações estão investindo na cober-
tura de lugares com atividades variadas. Lanchonetes e cafés
são os alvos preferidos. Nos EUA, o McDonald's começou em
2004 um teste, em parceria com a Intel, para avaliar a recepti-
vidade da tecnologia de redes locais sem fio em suas lojas. No
ano anterior, a Starbucks já;disponibilizava Wi-Fi em 1.200 uni-
dades com infra-estrutura da T-Mobile. Capacitados com Wi-
Fi, os carros do futuro também jamais estarão offline.

Com tantos recursos, não é exagero pensar que logo estare-
mos vivendo em metrópoles completamente desconectadas.
Em uma cidade wireless você poderá, por exemplo, pagar um
ticket de estacionamento utilizando um smartphone, solicitar
mercadorias e serviços em um shopping pelo seu laptop e aces-
sar informações e serviços na rua pelos handhelds.

A casa digital, 100% desplugada, já deverá existir para as
classes média e alta no período de 5 a 8 anos, avaliam espe-
cialistas. E, diferentemente do que se imagina, não precisamos
esperar geladeiras falantes serem objetos corriqueiros para
adotar o Wi-Fi nas nossas residências. Já é possível ter o triple
play (vídeo & TV, música e internet) concentrado em um só
ponto e distribuir o sinal como bem entender.

Conforme novas aplicações e dispositivos vão aparecendo, a
banda larga sem fio se torna uma necessidade para os negó-
cios e para o cidadão. De acordo com todas as apostas, este será
o ano em que o Wi-Fi passará de uma novidade para um re-
curso padrão em muitos dos aparelhos que utilizamos. O pre-
ço também está mais atraente: o custo de chips Wi-Fi para lap-
tops caiu 50% nos últimos dois anos. O resultado é que os pon-
tos de acesso em locais públicos não param de se multiplicar,
e as interfaces para o sistema estão cada vez mais diversifica-
das, indo dos celulares aos equipamentos médicos. Em resu-
mo, o wireless é mais do que a ausência de fios. É uma expan-
são do conceito de liberdade.








