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A oferta de banda larga sem fio ou WiMax começa a crescer e a beneficiar cidades inteiras, 
além de abrir novas oportunidades de negócio para quem quer investir neste tipo de 
tecnologia. 
 
Velocidade, mobilidade e segurança no envio de dados, imagens e som são algumas das 
vantagens do WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access), acesso à internet 
banda larga sem fio, que elimina aquele emaranhado de cabos e ligações detrás dos 
computadores. Apesar da tecnologia ainda não estar muito difundida no Brasil, ela é 
considerada por muitos especialistas da área o carro chefe para inclusão digital no país, 
particularmente em regiões remotas e carentes de infra-estrutura de telecomunicações. O 
padrão é mais vantajoso do que qualquer outro no que se refere à acessibilidade, raio de 
atuação, disponibilidade e, principalmente, preço.  
 
Em parceria com universidades, Governos e outras instituições a Intel realiza, desde 2004, 
testes do WiMax no Brasil. Entre as cidades que participaram desta iniciativa estão: Ouro Preto 
(MG), Mangaratiba (RJ) e, mais recentemente, Parintis, cidade localizada em uma ilha no Rio 
Amazonas. De acordo com dados da companhia, 114 mil moradores do município amazonense 
terão melhor acesso a serviços de saúde e educação. A rede instalada em Parintins tem um 
alcance de 48 quilômetros e foi instalada em um centro de saúde, duas escolas públicas, um 
centro comunitário e na Universidade da Amazônia. A Intel também doou e instalou 
equipamentos para Telemedicina no centro de saúde e laboratórios de informática nas duas 
escolas.  
 
Um grande atrativo do WiMax é o custo para seus usuários. Embora ainda que timidamente, o 
serviço já é comercializado no país. O Governo, por exemplo, gasta para a aquisição desse 
padrão cerca de 30% a 40% menos do valor de qualquer outra tecnologia de acesso à 
internet. O usuário corporativo paga, em média, metade do preço e para o residencial sai até 
25% mais barato.  
 
Segundo o Fórum WiMax – organização mundial sem fins lucrativos, formada por várias 
companhias, que define as diretrizes e discussões sobre a solução – essa tecnologia tem 
vocação comercial para cidades de médio porte, de 50 mil a 1 milhão de habitantes. As 
empresas que constituem o Fórum ganham dinheiro desenvolvendo chips e equipamentos 
certificados para WiMax, como no caso da Intel. 
 
Devido a esta característica o engenheiro eletro-eletrônico Vinicius dos Santos (foto), que 
trabalhou em multinacionais na pesquisa e desenvolvimento deste padrão, escolheu Santa 
Catarina para montar seu empreendimento. A GlobalWave Telecom é a primeira empresa no 
Sul do país a vender essa tecnologia. Foram realizados quatro meses de testes. Operando 
comercialmente há cerca de dois meses, já conta com 50 clientes residenciais e 10 
empresariais. A empresa é uma operadora de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), 
licenciada e fiscalizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 
 
Com o nome hi!max, o serviço está disponível em algumas partes de Florianópolis (400 mil 
habitantes) e São José (200 mil habitantes). Cada área (ou célula) de cobertura abrange um 
raio de 5 quilômetros, com uma velocidade de até 70 Mbps. Atualmente existem três células 
cobrindo esses dois municípios. De acordo com Santos, está prevista a expansão da rede para 
mais pontos, inclusive de outras cidades do Estado, no próximo ano. 
 
Há planos distintos para os tipos variados de usuários: domésticos (My hi!max), profissionais 
liberais (hi!max SoHo) e corporativos (hi!max Corporate). “Diferente de outras operadoras que 
possuem pacotes prontos para os clientes corporativos, nós permitimos que a empresa faça 
um plano que melhor se adapte às suas necessidades”, afirma Vinicius Santos.  
 
Ao assinar o serviço, não é preciso dispor de provedor, linha telefônica ou acesso por cabo.  



O tempo de instalação leva, no máximo, 48 horas, a partir do telefonema de solicitação do 
cliente. “O que nós oferecemos para o usuário é um login e uma senha”, diz Santos. O cliente 
tem mobilidade total dentro de sua casa ou escritório. “Temos obrigação de cobrir 100% da 
residência ou da empresa do cliente”.  
 
Para os usuários domésticos, caso haja mais de um computador em casa, sendo necessário 
acesso simultâneo à internet, a empresa dispõe de um serviço que permite que o mesmo login 
e senha sejam usados simultaneamente. No entanto, são cobrados R$ 10 para cada acesso a 
mais.  
 
A tecnologia também promove a portabilidade, que permite que o usuário use a rede de alta 
velocidade em vários pontos da cidade, utilizando o mesmo perfil. Portando seu notebook, por 
exemplo, há como perceber facilmente as áreas de cobertura do serviço. Ao ligar o 
computador a janela de login da conexão é visualizada instantaneamente. Para isso, a 
empresa está em negociação com shoppings e outros locais públicos para afixar adesivos 
“hi!max Zone” onde há disponibilidade do serviço. Também não é necessário se preocupar com 
a segurança de dados, já que todas as informações são criptografadas. 
 
O que é o WiMax 
 
WiMax ou Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidade Mundial para 
Acesso por Microondas), é uma solução tecnológica baseada no protocolo 802.16 do IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) e do ITU (International Telecomunicattion 
Union) focada em prestação de serviço de conectividade IP em banda larga metropolitana sem 
fio. A tecnologia prevê a transmissão de voz e dados em uma ampla faixa de freqüência, entre 
2 GHz e 66 GHz, e suporta o deslocamento do usuário. Seu alcance pode chegar a dezenas de 
quilômetros da antena receptora. 
 
Em uma linguagem menos técnica, o WiMax é a evolução do Wi-Fi (Wireless Fidelity), atual 
padrão de tecnologia para acesso sem fio. Enquanto este possui um alcance de 100m e uma 
velocidade de 11 Mbps, aquele tem um alcance de até 70 km e uma velocidade de 75 Mbps.  
 
A transmissão do sinal do WiMax é semelhante a de um celular. Uma torre central envia o sinal 
para várias outras torres espalhadas e, estas, enviam o sinal para os receptores, que são 
pequenas antenas que levam a conexão até o computador, notebook ou PDA (computador de 
mão) do usuário. 
 
A certificação dos equipamentos fica a cargo do WiMax Fórum, um consórcio internacional 
formado por dezenas de empresas. O Brasil conta com três representantes: a Global Wave 
Telecom, a Neovia e a Telemar. A tecnologia móvel muda a forma de interação social e 
profissional ao permitir a comunicação a qualquer momento e em qualquer lugar. O diretor-
executivo da GlobalWave acredita que “mais do que a própria internet, a mobilidade no acesso 
à informação será a grande revolução tecnológica do século XXI”. 
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