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Segundo dados da Anatel e do Ministério das Comunicações, 43% das cidades brasileiras não 
possuem acesso a celulares, banda larga ou TV a cabo. Dos 5.563 municípios brasileiros, só 
1.2 mil têm mais de 24 mil habitantes. Representando quase 80% da população estas 
localidades despertam o interesse e recebem investimentos dos provedores de serviços de 
comunicações. Os demais 43% limitam-se ou deveriam ter acesso ao telefone fixo.  
 
Mesmo nos municípios “afortunados” a disponibilidade, custo e eficiência dos serviços de 
banda-larga está longe do razoável. Quando falamos em inclusão digital, pensamos no cidadão 
que mora em lugares distantes, mas a eficiência deste processo depende da qualidade e do 
custo de disponibilidade de banda larga, mesmo em regiões metropolitanas.  
 
Por outro lado, estudos de renomados institutos de pesquisa, evidenciam a crescente procura 
do setor corporativo pela utilização de redes sem fio. As atenções são voltadas para as redes 
de celulares 2.5G, Wi-Fi, VPNs IP, etc , mas ainda há resistências a serem superadas, como, 
por exemplo, limitações de cobertura, baixa velocidade e custo para a transmissão de dados 
sem fio no pais  
 
A tecnologia Wi-Max traz a promessa de ajudar o Brasil e outros países emergentes a 
solucionar esses problemas graças a sua flexibilidade, rapidez na implementação e relação 
custo/performance, além da possibilidade do uso do Wi-Max como complemento a outras 
tecnologias.  
 
Não por acaso, a Intel vem liderando diversos testes da tecnologia com entidades públicas e 
operadoras de comunicações de todo o País. O piloto mais importante - anunciado em 
dezembro de 2005 - foi com o Minicom e oficializou a utilização do  Wi-Max no projeto de 
inclusão digital do governo federal - GESAC, já em 2006. 
 
Banda larga real    
A visão da Intel desde o início de seu envolvimento com o fórum Wi-Max, que influenciou e 
definiu junto ao IEEE o padrão 802.16, foi o de desenvolver uma tecnologia sem fio que 
permitesse banda-larga “real”. No princípio, muitos participantes do mercado não acreditavam 
na viabilidade do desenvolvimento e questionavam a iniciativa por diversos motivos. 
Felizmente, com a chegada ao mercado dos primeiros equipamentos da versão fixa/nomádica 
(802.16-2004) em novembro de 2005 e com a aprovação da especificação da versão móvel 
(802.16e) em dezembro último, a tecnologia Wi-Max começa a tomar corpo e os “incrédulos” 
agora apostam no Wi-Max como “a opção” tecnológica para sua expansão de rede em banda-
larga. 
 
A comunicação de voz e dados caminha para a convergência tecnológica. A tendência é que se 
tenham várias camadas integradas de tecnologia com operação transparente para o usuário. 
Essa fusão traz grandes oportunidades para as operadoras, mas requer investimento na 
evolução de suas redes, no marketing, na educação do usuário e na oferta de conteúdo 
personalizado para impulsionar o segmento wireless, especialmente para transmissão de 
dados.  
 
As operadoras de celulares em todo o mundo estão analisando a tecnologia Wi-Max como 
alternativa ao despendioso investimento de uma rede 3G. A idéia é manter as redes atuais de 
2.5G e fazer um “overlay” com uma rede Wi-Max para os usuários de dados, desta forma 
mantendo a fidelização dos seus clientes sem o receio de perdê-los para os concorrentes.  
 
Com uma tecnologia flexível, economicamente viável, baseada em padrão aberto e totalmente 
“interoperável”, que permite uma conexão IP, sem fio, rápida e fácil de instalar, com QoS e 
segurança implementados desde o nascimento, o céu é o limite para novas aplicações em Wi-
Max. 
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