
INTERNET DESPLUGADA
R E D E O Wi-Fi ganha usuários no Brasil, atrai o interesse das teles
e do comércio, mas ainda esbarra no custo dos notebooks

POR FELIPE MARRA MENDONÇA

A
internet sem fio, conhecida
pela sigla Wi-Fi, está se difun-
dindo de forma perceptível no
Brasil. Isso fica evidente quan-
do até a padaria da esquina

alardeia o serviço em faixas, cobiçando
a entrada dos donos de notebook em
seu estabelecimento. Mas ainda exis-
tem empecilhos, como ó preço dos
computadores portáteis (ainda descasa-
do da renda média do brasileiro), a mu-
dança de hábito e, é claro, a falta de se-
gurança. Nem todo mundo se aventura
a sair de casa com um equipamento que
custa cerca de 3 mil reais para vê-lo re-
pentinamente nas mãos dos ladrões.

O atraso da expansão da tecnologia no
Brasil fica mais aparente se comparado
ao desenvolvimento da adoção em outros
países. A prefeitura de São Francisco
(EUA) escolheu, por meio de licitação,
qual seria a companhia que cobriria o
município com um serviço de internet
sem fio. O prefeito Gavin Newsom, que
fez a primeira menção à idéia ainda em
2004, espera que o Wi-Fi gratuito faça da

cidade um lugar mais atraente para os ne-
gócios e ajude a acabar com a exclusão di-
gital. O serviço ainda não está disponível.

As empresas escolhidas foram o Goo-
gle e a EarthLink. O contrato prevê que
as duas montem a rede, sem custos para
a cidade. Em troca, para financiar o ser-
viço, os usuários que acessarem o servi-
ço gratuito vão ver propagandas enquan-
to usarem a internet. A infra-estrutura
deve custar pelo menos 15 milhões de
dólares. Quem quiser usar a rede, mas
preferir não ver as propagandas, poderá
pagar 20 dólares e ter uma velocidade
até cinco vezes mais rápida que a gratui-
ta. A Filadélfia, capital da Pensilvânia, já
começou a implantar uma rede gratui-
ta. O projeto custará cerca de 10 milhões
de dólares. Outras cidades que também
querem montar redes sem fio nos EUA
são Chicago e Minneapolis.

Um outro exemplo de acesso sem custo
ocorre em Drogheda, na Irlanda. Segun-
do autoridades municipais, nenhum ha-
bitante da cidade está a mais de 5 minu-
tos de caminhada de um ponto de acesso.
Isso permite, apregoa o governo, que pos-
sam trabalhar em casa, diminuindo o
congestionamento das estradas em torno

de Dublin, a capital irlandesa, ou ir ao es-
critório em horários fora de pico.

Mas nem é preciso chegar tão longe para
encontrar um projeto interessante com
uma rede Wi-Fi. O metrô de Santiago, em
conjunto com a operadora Entel, permite
que passageiros acessem de graça a inter-
net com notebooks, PDAs ou celulares
compatíveis em quatro estações da rede
da capital chilena. Segundo a Entel, o me-
trô é um lugar emblemático da capital
chilena, com um grande fluxo de pessoas.

Um jeito fácil de entender como funcio-
nam as redes sem fio é pensar em um wal-
kie-talkie. Eles são simples rádios de bai-
xa potência que podem transmitir e rece-
ber sinais de rádio. A voz é captada pelo
microfone, transformada em freqüência
de rádio e transmitida pela antena. O ou-
tro walkie-talkie recebe o sinal e faz o pro-
cesso inverso, com a voz sendo amplifica-
da pela caixa de som. As redes Wi-Fi fa-
zem essa mesma comunicação entre um
modem e um computador ou entre com-
putadores, com a diferença de que o sinal
transmitido não contém voz, mas dados.

A Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel) é responsável no País
pela homologação dos aparelhos usados
na internet sem fio, como roteadores e
antenas. Os modelos destinados ao uso

LIBERDADE EM CASA

Acessar a internet sem fio pela cidade,
como em restaurantes, cafés ou par-
ques, está ficando comum. Mas e

aqueles que querem mandar e-mails senta-
dos na cama? Ou pesquisar receitas com o
laptop ao lado do fogão? É isso o que uma
rede sem fio doméstica permite (uma Wlan,
sigla em inglês para rede sem fio local).

A instalação de uma Wlan requer alguns
equipamentos, que, dependendo da con-
figuração do computador ou do número
de usuários da rede, se tornam opcionais.
São eles:
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doméstico utilizam uma faixa de irra-
diação restrita e por isso não são alvos
de uma regulamentação específica. As
operadoras de telefonia que oferecem o
serviço precisam de regulamentação
porque a potência das antenas é maior
que as domésticas e o espectro de radio-
freqüência é escasso.

Fora de casa, a forma mais fácil de usar
as redes sem fio no Brasil é em estabele-
cimentos comerciais como bares, cafés
ou restaurantes. Um dos pioneiros na ins-
talação de pontos de acesso à rede sem fio
(chamados hotspots) foi a cadeia de fast-
food Bob's. Marcos Marinho, gerente de
sistemas da empresa, explica que a im-
plantação teve início em 2004 com o ob-
jetivo de acompanhar uma tendência
tecnológica mundial. Segundo o execu-

Placa de rede wireless: necessária para ca-
da computador que se conecta a uma
Wlan. Para computadores de mesa ela
pode ser um cartão PCI ou um adaptador
que entra na porta USB. No caso dos lap-
tops, a solução é um cartão PMCIA, mas a
maioria dos novos aparelhos já sai de fá-
brica pronta para entrar numa rede sem
fio. (Entre 200 e 300 reais.)
Roteador/access-point wireless: os dois ser-
vem como ponto de acesso à rede sem fio.
São geralmente pequenos, do tamanho de
um livro, com uma série de luzes indica-
doras na parte da frente. A sua conexão a
um modem de banda larga é o que permi-

A procura pela
tecnologia tem
acompanhado
o aumento
das vendas
de portáteis

tivo, o benefício não é
comercial. "Lançamos
o serviço para oferecer
comodidade ao cliente.
Observamos que o tem-
po de permanência do
usuário na loja natural-
mente aumenta com o
Wi-Fi." Hoje há 20 lojas
com a tecnologia, de um
total de 470 unidades.

Outra empresa que
apostou no acesso sem fio foi o Fran's
Café, franquia de 87 lojas. Cerca de 80%
das cafeterias têm Wi-Fi. Segundo Vag-
ner Dezan, gerente de tecnologia, o ob-
jetivo é vender um ambiente em que o
consumidor se sinta confortável: "Nosso
cliente quer comodidade e tranqüilidade
para tomar um café ou até fazer uma reu-

nião de negócios. O serviço Wi-Fi au-
menta essa atratividade". Uma eventual
venda maior dos produtos da loja, diz De-
zan, "é só um adicional" - logicamente
desejável. Tanto o Frans quanto o Bob's
providenciam hotspots, mas o usuário
precisa ser assinante de um serviço sem
fio para acessar a internet - diferente dos
planos de banda larga contratados para
uso em residências. Nesses casos, a alter-
nativa para o cliente é comprar um car-
tão pré-pago, com direito a 30 minutos
de acesso por 15 reais.

Para as operadoras, o usuário que con-
trata um serviço de acesso sem fio geral-
mente já possui internet banda larga e,
por isso, os modelos são complementa-
res. "Quem tem banda larga em casa quer
essa comodidade em qualquer lugar", diz
Ildeu Borges, gerente de produtos de ban-

da larga e comunicação
de dados da Brasil Tele-
com. Um dos grandes
entraves para uma maior
adoção do Wi-Fi no Bra-
sil, segundo Borges, é o
baixo número de note-
books vendidos no País.

A boa notícia é que
a barreira, aos poucos,,
tem chance de ser ultra-
passada. De acordo com
números da IT Data Con-

sulting, o mercado de computadores
portáteis em 2005 dobrou em relação a
2004, com 313 mil unidades comercia-
lizadas. Para 2006 a previsão é de um
crescimento de 50%, com até 470 mil
unidades vendidas. O otimismo está
atrelado à queda do dólar e às medidas
de incentivo fiscal. •

te a criação de uma Wlan. O roteador dis-
tribui o sinal para cantos mais longínquos
da casa e permite compartilhar o acesso
à internet entre vários computadores. Um
outro benefício do roteador é que ele pos-
sibilita o estabelecimento de um firewall,
o que oferece mais segurança contra ata-
ques externos.

Eles devem ser instalados em um pon-
to central da casa. Os computadores mais
próximos da base (geralmente no mesmo
ambiente) têm uma velocidade de cone-
xão maior do que aqueles que ficam mais
longe. É importante não instalar o equipa-
mento perto de fontes de interferência,

como um forno de microondas, um telefo-
ne sem fio ou uma babá eletrônica. (Entre
400 e 500 reais.)
Antenas: os roteadores e acess-points uti-
lizam antenas para emitir e receber sinais
na Wlan. Alguns equipamentos possuem
antenas internas, em outros o acessório é
externo e visível. As antenas incluídas com
os equipamentos geralmente são sufi-
cientes. É melhor instalar a rede e testar a
recepção em diferentes pontos da casa
antes de decidir se uma antena extra é ou
não necessária. Um amplificador de sinal wi-
reless também pode se tornar útil em ca-
sos extremos. (Cerca de 200 reais.)
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