
Wimax na América Latina
Segundo a Intel, em 2005 a região gerou mais receita para o grupo do que a América do Norte
CIBELE SANTOS

Como parte da agressiva es-
tratégia de expansão da Intel nos
países emergentes, divulgada
na edição n2 1208 de Meio &
Mensagem, a gigante mundial
dos chips afirmou em abril que
terá dez projetos wimax em
operação na América Latina até
o fim do ano, via parcerias com
provedoras locais. "O tamanho
de cada projeto dependerá do
porte da empresa. Mas em 2006
queremos as redes implementa-
das e operacionais em toda a AL,
e para isso trabalhamos com pro-
vedores de países importantes,
como Brasil, México, Argentina,
Uruguai, Colômbia, Venezuela
e Peru", disse o diretor de mo-
bilidade digital da companhia
para a região, Ronaldo Miranda,
também presidente do Wimax
Fórum no Brasil.

A importância estratégica da
AL foi enfatizada em janeiro por
Andy Bryant, diretor financeiro
da Intel Capital (braço de inves-
timento do grupo), que desde
1991 já aplicou cerca de US$ 4
bilhões em mais de mil empresas
de todo o mundo, e que em 2005
concentrou US$ 265 milhões em
cerca de 140 acordos (60% dos
fundos foram investidos fora
dos Estados Unidos). Apenas na
América Latina, 19 contratos no
valor de US$ 59 milhões foram
assinados a partir de 1998 em
diferentes mercados, incluindo
Brasil, Argentina, Chile, Co-
lômbia, Costa Rica, Venezuela
e México. Segundo Bryant, o

investimento tem sido compen-
sador: em 2005, a AL produziu
mais receita para o grupo do que
a América do Norte.

AVANÇO
Em entrevista à publicação

Bnaméricas, Roberto Miranda
explicou que haverá ao menos
uma operadora em cada país da
região. Várias redes wimax já
estão operando com tecnologia
Intel, entre elas a do México
(com a Axtel), da República
Dominicana (BEC Telecom), do
Uruguai (Dedicado) e da Gua-
temala (Telgua). Outras estão
finalizando programas-piloto e

focalizando na implantação do
serviço, como acontece no Peru
(Americatel), no Chile (Entel),
na Argentina (Ertach), na região
do Caribe (Digicel) e no Brasil
(com a Neovia, que já tem 35 mil
assinantes).

Como parte da ofensiva no
mercado brasileiro, a multinacio-
nal já acumula vários projetos,
como os implantados em 2005
no Rio de Janeiro e em Ouro
Preto, além dos que estão anda-
mento em São Paulo e em Belo
Horizonte este um projeto
de inclusão digital desenvolvido
com o governo federal.

Em declarações anteriores,

Miranda revelou ter "pelo me-
nos 33 projetos mapeados na
AL", nos quais serão investidos
centenas de milhões de dólares

um cenário muito diferente
do de poucos anos atrás. "Quan-
do comecei a falar de wimax há
três anos, as operadoras nem rne
recebiam", recorda. O executivo
não acredita que a tecnologia
competirá diretamente com os
padrões de banda larga via DSL
e cabo, mas aposta em locais
onde não existe infra-estrutura
de banda larga. "Há lugares aon-
de o cabo e o DSL não chegam,
mesmo sendo cidades grandes e
capitais. As operadoras podem
querer preencher esse nicho de
mercado para os usuários finais",
declarou.

MOTIVOS DE SOBRA
As regiões emergentes estão

há muito tempo na mira dos for-
necedores de tecnologias sem fio
fixas, que vêem na falta de infra-
estrutura de telecomunicações
desses países a oportunidade para
abrir novos mercados para seus
produtos e manter a expansão
dos negócios. Para os fabricantes
de equipamentos wimax, a equa-
ção é a mesma - - principalmente
quando a região é a América Lati-
na, como aponta o estudo Wimax
in Latin America: Room to Move,
publicado em fevereiro pela Visant
Strategies.

Há várias razões para o oti-
mismo, indica o relatório. Uma
delas é o tamanho da população,

que, segundo dados da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU),
hoje soma 550 milhões, crescen-
do a uma taxa anual aproximada
de 1,5%. Mesmo que esse índice
seja bem inferior ao pico de 2,5%
registrado no início da década
de 50, o universo de consumi-
dores potenciais não pode ser
desprezado.

RENDA
As tendências habitacionais

são outro fator, por seguirem o
caminho inverso ao do cresci-
mento populacional. Aos seus
atuais 130 milhões de domicílios,
a América Latina adicionará
outros 75 milhões até 2025
como resultado do declínio das
grandes famílias nucleares e da
dispersão dos indivíduos. Isso é
uma boa notícia para os prove-
dores de banda larga e de tele-
fonia, "que tendem a favorecer o
número de domicílios, e não de
pessoas", observa a Visant.

Estatísticas da CIA (Agência
Central de Inteligência dos EUA)
indicam que 200 milhões dos 550
milhões de latino-americanos
vivem na pobreza e que em 13
dos 50 países da região a renda
per capita é inferior a US$ 4
mil/ano. No geral, a renda média
per capita é de US$ 7 mil, mas a
riqueza está fortemente concen-
trada: em média, os 10% mais
abastados controlam de 35%
a 50% da riqueza local. Dessa
forma, nos próximos cinco a dez
anos, as novas iniciativas de co-
municação por voz de baixo cus-
to terão grande impacto sobre os
segmentos de baixa renjla.

DENSIDADE DEMOGRÁFICA
Mais de 75% da população

regional vive em áreas urbani-
zadas, enquanto um terço vive
em cidades com l milhão de
habitantes ou mais. Segundo a
ONU, isso torna a América Latina

O que é mmax?
Ao contrário do que mui-

tos acreditam, wimax - - sigla
de Worldwide Interoperability
for Microwave Access, ou in-
teroperabilidade mundial para
acesso através de microondas

- não é uma tecnologia, e sim
uma marca de certificação, um
"selo de aprovação" atribuído
a equipamentos aprovados
em testes de conformidade
e interoperabilidade dos pa-
drões IEEE 802.16. O IEEE
(Instituía of Electrical and
Electronics Engineers) é uma
organização encarregada de
promover padrões específicos
para muitas tecnologias, ge-
ralmente adotados em âmbito
internacional.

A mesma confusão sobre
o wimax envolve o termo wi-fi
(Wireless Fidelity), também
uma marca de certificação para
equipamentos baseados em um
conjunto diferente de padrões
IEEE. Tecnologias WLAN (re-
des locais sem fio), como wi-fi,
têm alcance aproximado de 150
metros (a bluetooth alcança 10
metros). Na realidade, wimax e
wi-fi são nomes adotados popu-
larmente para designar as tecno-
logias em que se baseiam, dado
que "IEEE 802.16", por exemplo,
dificilmente seria incorporado à
linguagem e escrita comuns.

É preciso cautela ao identifi-
car o IEEE 802.16 como wimax,
na medida em que equipamentos

de diferentes fabricantes podem
se basear no IEEE 802.16 e não
ter o selo de certificação wimax.
De modo geral, porém, os dois
nomes se confundem no uso
popular e são adotados como
sinônimos por diferentes con-
correntes da indústria.

IEEE 802.16
Desenvolvidos pelo Grupo

de Trabalho IEEE 802.16, os
padrões e as tecnologias que
sustentam o wimax referem-se
ao acesso a banda larga sem a
utilização de fios (BWA, ou broad-
band wireless access).

Em 2000, o grupo de trabalho
de número 802.16 do IEEE co-
meçou a desenvolver tecnologias
para redes metropolitanas sem
fio (WMN, ou wireless metro-
politan networks). Em abril de
2002, publicou seu primeiro
padrão para equipamentos que
operam na faixa de freqüência de

10 GHz a 66 GHz.
Essa faixa inicial de
freqüências exige
conectividade line-
of-sight (com linha
de visada) e altas
antenas, tornando-
a mais adequada
para backhaul de
altas freqüências.
Ô grupo então es-
tendeu o padrão
para IEEE 802.16a, usado na
faixa de freqüência mais baixa,
de 2 GHz a l i GHz, que permite
conectividade non-line-of-sight
(sem linha de visada). Outro
padrão, o IEEE 802.16-2004 (ou
IEEE 802.16d) — chamado de
"nomádico" ou "fixo" -, trata es-
pecificamente de conectividade
sem fio entre aparelhos fixos.

Em dezembro de 2005, o
grupo homologou um novo pa-
drão, o IEEE 802.16e, nas faixas
licenciadas de 2 GHz a 6 GHz,

que permite acesso sem fio via
aparelhos portáteis, como lap-
tops, personal digital assistants
(PDAs) e celulares. A partir de
2007 os usuários do wimax mó-
vel, como é chamado, poderão
se conectar à internet de banda
larga mesmo em veículos a 100
quilômetros por hora. A diferen-
ça com o padrão 802.20 é que
este opera nas faixas licenciadas
abaixo de 3,5 GHz.

Por causa da complexidade
de handoffs de uma célula para



uma das áreas mais urbanizadas
do mundo emergente.

Associada à distribuição de
renda, a densidade demográfica
sugere que os sistemas fixos
e móveis se concentrarão nas
áreas urbanas, instalando um
número moderado de estações-
base para atender o alto escalão
financeiro das cidades (como já
acontece com os atuais sistemas
celulares e sem fio fixo).

Mesmo não sendo uma gran-
de notícia para as vendas de
estações rádio-base, ressalva a
pesquisa, no geral isso é positi-
vo. Um número substancial de
assinantes potenciais pode ser
coberto por uma quantidade
limitada de estações rádio-base,
o que reduz o investimento e os
riscos das operadoras. Isso se
aplica igualmente às redes fixas
e a qualquer rede móvel de pró-
xima geração - - como 802.16e

que venha a ser instalada,
mesmo que as operadoras pre-
cisem suplementar a cobertura
com GSM/GPRS ou outra inter-
face sem fio aérea.

PENETRAÇÃO DE SERVIÇOS
A teledensidade da América

Latina, de cerca de 20%, é bem
inferior à de 60% ou mais dos
países desenvolvidos. Conside-
rados os domicílios da região, a
penetração dos telefones móveis
gira em torno de 35%, e a de ban-
da larga, em menos de 15%.

Evidentemente, diz o relató-
rio, há espaço para crescimento,
mesmo que seja alimentado por
outros fatores como preço de
equipamentos e status finan-
ceiro dos habitantes, em vez de
potencial de uso.

MODELO DE NEGÓCIOS
Os investimentos deverão fluir

em primeiro lugar para o modelo
de negócios dos serviços móveis
de voz, refletindo a queda dos

custos de infra-estrutura GSM e
ampliando o mercado em toda a
América Latina, observa a Visant.
O mesmo acontecerá com os ser-
viços sem fio fixos. As operadoras
regionais têm experimentado um
modelo de alta velocidade para
usuários residenciais e empresa-
riais que poderá se mostrar mais
interessante do que a abordagem
wimax.

O próprio wimax móvel
(802.16e) poderá atender o
mercado sem fio fixo, mas terá
de concorrer com tecnologias
como 802.20, Flash-OFDM e
UMTS TDD, todas interessadas
nas oportunidades da região.
UMTS TDD e Flash-OFDM saí-
ram à frente na comercialização
das redes, sendo veteranas em
testes conduzidos com grandes
operadoras de telefonia móvel,
como T-Mobile, Nextel, Sprint,
Vodafone e Orange.

Fornecedores de equipamen-
to wimax (como Alvarion e Airs-
pan), assim como de telefonia
celular fixa (Tellular) estão se
expandindo mais de 30% ao ano
graças às operadoras latino-ame-
ricanas interessadas em instalar
redes sem fio fixas. O relatório
indica que, em 2005, os contra-
tos regionais somaram cerca de
US$ 200 milhões e a expectativa
é de que deverão crescer 30% ao
ano até o fim da década.

"As operadoras atuais conti-
nuarão adicionando assinantes,
enquanto os investidores ficarão
mais confortáveis com o modelo
de negócio à medida que o custo
dos equipamentos declinar. Os
sistemas proprietários e os siste-
mas celulares fixos continuarão
respondendo pela melhor parte
das receitas até 2007. Mas, nos
próximos anos, grandes fornece-
dores, como Alvarion e Airspan,
deverão substituir seus clientes
atuais por clientes wimax", con-
clui a Visant.

O apelo do mercado brasileiro
Um claro sinal do interesse

dos provedores de tecnologia
sem fio em nosso país são os
US$ 35 milhões já investidos pela
Intel Capital em operadoras na-
cionais (entre elas TelecomNet,
Digitron e Neovia), além de um
novo fundo recém-estabelecido
de US$ 50 milhões destinado
a popularizar os PCs sem fio e
outros aparelhos equipados para
wimax e wi-fi.

Os números de uma nova
pesquisa da especialista nos

serviços fixos deverão interessar
principalmente empresas.

Os principais investidores da
tecnologia 802.16 (sem fio fixo
e móvel) nos próximos quatro
anos provavelmente serão as
grandes operadoras que já tes-
tam o formato (Telemar, Brasil
Telecom, Embratel e Telefônica,
entre outras), e que poderão de-
dicar cerca de US$ 300 milhões
ao desenvolvimento do setor no
período.

As licitações para a freqüên-

também pretendem incorporar
o wimax aos seus planos de mi-
gração para serviços de terceira
geração, ou mesmo abandonar
completamente a 3G.

Veja a seguir alguns dados
disponibilizados pela Maravedis
sobre o mercado de telecomuni-
cações nacional.

EVOLUÇÃO
Quando privatizou sua in-

dústria de telecomunicações,
em 1998, o Brasil tornou-se um

mercados sem fio Maravedis
Inc., elaborada por Adlane Fellah
(presidente-fundador) junta-
mente com o analista sênior para
o Brasil, Eduardo Prado, jus-
tificam o interesse. Até 2010,
revela o estudo, haverá 768 mil
assinantes de banda larga sem
fio no País, dos quais dois terços
serão usuários de wimax. Cerca
de 70% do total serão usuários
residenciais, atraídos pela porta-
bilidade do wimax, enquanto os

cia de 3.5 GHz deverão realizar-
se apenas em julho, quando
também serão anunciadas mu-
danças de diretrizes na faixa não
licenciada de 2,5 GHz, que será
tecnologicamente neutra para
suportar 3G ou wimax a partir
de 2007.

As operadoras de linhas fixas
estão claramente interessadas
em adicionar portabilidade e
expandir sua cobertura sem fio.
A dúvida é se as de celulares

alvo atraente para empresas
multinacionais, como a mexica-
na América Movil e a espanhola
Telefônica Móviles, do Grupo
Telefônica. *

Entre 2001 e 2004, o uso da
internet no País cresceu quase
700%, um salto estimulado por
fatores como a redução dos cus-
tos operacionais e o aumento da
velocidade de acesso. Em setem-
bro de 2005, entretanto, o índice
de penetração de banda larga era

outra, os padrões fixo e móvel
evoluíram separadamente. Ape-
sar de incompatíveis uns com
os outros (e também com wi-fi),
os padrões 802.16d e 802.16e
deverão ser implementados em
uma configuração dual-mode, de
forma que uma única antena do
provedor possa ser usada para
comunicação com aparelhos
móveis e fixos. Isso será o ponto
de partida para o desenvolvi-
mento de equipamentos oficiais
wimax, tanto para provedores de
telecomunicações quanto para
usuários finais, o que estimulará
a popularização da tecnologia e
a compatibilidade entre equi-
pamentos de diferentes forne-
cedores.

Outra força-tarefa está de-
senvolvendo o padrão IEEE
802.16f, que incorpora recursos
de redes mesh (adotadas por
hospitais, agências governamen-
tais, canteiros de obras e escolas,

entre outros). Se aprovado, am-
pliará o alcance das redes, que
efetivamente poderão contornar
obstáculos do relevo (monta-
nhas), por exemplo.

COMO FUNCIONA?
De acordo com o especialista

Paulo Rebelo, a transmissão do
sinal wimax é muito semelhante
à de um telefone celular. Uma
torre central envia o sinal para
várias outras torres espalhadas
e estas o multiplicam para che-
gar aos receptores. O usuário
precisa de uma pequena antena
receptora, ligada ao computador
ou notebook, plugada via placa
de rede. Ela pode ficar no topo
de um prédio (multiplicando a
conexão para o condomínio, por
exemplo) ou ao lado do gabinete
do PC, como um modem externo
usado por Velox ou Speedy.

A diferença com o wi-fi é
que os pontos de acesso deste

são extremamente limitados.
O sinal só alcança 100 metros,
em média, a uma velocidade
máxima de 110 Mbps. Acontece
que o acesso e a velocidade de-
pendem de uma série de fatores
e, geralmente, não chegam a
esse valor. Em condições ideais,
o sinal alcança um raio de até
50 quilômetros e velocidade
de 75 Mbps, dependendo tam-
bém da geografia local (como
montanhas e prédios altos). Um
roteador genérico de wi-fi per-
mite a cobertura de 45 metros
e 90 metros respectivamente
em ambientes internos e exter-
nos. Para distâncias maiores é
preciso criar redes de múltiplos
pontos, interligadas. Apesar de a
velocidade do wimax ser dividida
entre os usuários que estiverem
utilizando o sinal enviado pela
torre, o sinal na chamada última
milha (o usuário final) tende
a ser mais rápido e estável do

que o das conexões banda larga
disponíveis hoje.

WIMAX FÓRUM
Organização sem fins lucrati-

vos, o Wimax Fórum é formado
por centenas de empresas, em
geral fabricantes de equipamentos
certificados e chips, encarregados
da promoção, certificação, com-
patibilidade e interoperabilidade
de produtos de banda larga sem
fio. As afiliadas são Intel, Airspan
Networks, Alvarion, AT&T, Aperto
Networks, Britísh Telecom, Fujitsu,
KT Corp, Samsung, Sprint Nextel,
Wi-LAN e ZTE Corporation.

Em 2005, o equipamento
LMDS custava em média US$ 4
mil por unidade, e uma estação-
base, US$ 100 mil (preços que o
Wimax Fórum está trabalhando
para reduzir). Os custos de es-
pectro poderão ou não ter um
papel no custo total da rede, dado
que alguns operadores usarão

equipamento nas faixas não
licenciadas, especialmente em
áreas rurais e remotas. Para o
espectro licenciado, os custos
poderão ser um problema. Na
Áustria, por exemplo, a Wimax
Telecom pagou US$ 208 mil por
uma licença nacional em 3,5
GHz, em acirrado processo de
licitação. Em muitos países os
operadores estão consideran-
do usar o espectro adquirido
para outras licenças sem fio,
ou tecnologias anteriores de
rádio móvel. A flexibilidade de
diretrizes nacionais de espec-
tro pode ser importante para
manter os custos baixos.

Pesquisa da In-Stat avalia
que a construção de uma rede
nacional wimax em um país
como os EUA exigiria inves-
timentos da ordem de US$ 3
bilhões, incluídos equipamen-
tos, torres, terrenos, mão-de-
obra e implantação.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1211, p. 42-43, 5 jun. 2006.




