
Navegação
sem amarras
Wi-Fi, WiMax, Wi-Mesh, 3G... Banda larga wireless é aposta
dos provedores para popularizar o acesso à web e oferecer
mobilidade; conheça as novas tecnologias

inha vida era um caos quando não tinha

notebook", comenta José Gonçalves, pro-

fissional autônomo na área de engenharia

de produção, quejá chegou a levaro com-

putador portátilaté para a balada paulistana. A virada

não foi motivada exatamente pela aquisição do portá-

til, que aconteceu há mais três anos-hoje, ele já tem

três laptops das marcas Sony e Apple. A grande

mudança ocorreu por conta da internet sem fio.

"Preciso estar plugado sempre porque meu tra-

balho exige respostas rápidas e pode afetar o negó-

cio da empresa que me contrata", revela. Gonçalves

é um assíduo freqüentador de hotspots, assim como

mais de 20 milhões de pessoas espalhadas pelo

mundo, de acordo com a consultoria norte-ameri-

cana Jwire. Estima-se que há mais de 130 mil hots-

pots espalhados por 115 países e a tendência é mul-

tiplicarde forma exponencial.

No Brasil, a Vex é a principal detentora de hots-

pots, com mais de 1,1 mil pontos de acesso espalha-

dos em diversas localidades. O foco da empresa é

oferecer os hotspots a prestadores como Claro,

Brasil Telecom e Oi, responsáveis pela oferta do

serviço ao usuário. O custo de acesso pode ser pago

pelo uso (cartão a partirde 10 reais) ou de forma

ilimitada, cujos pacotes variam de 40 reais até 60

reais, dependendo da prestadora de serviço. Mas

há muitos hotspots gratuitos. Gonçalves, porexem-

plo, não costuma pagarseu acesso à internet.

E os notebooks facil i tam esse crescimento.

Marcos Ferraz, gerente de marketing da Vex, afirma

que, somente este ano, o mercado prevê vender pelo

menos 800 mil notebooks, o que deverá refletir no

número de usuários de hotspots no Brasil. O volume

de vendas dos portáteis com custo entre 1.600 reais

e 2.000 reais atingiu uma participação de 39% das

vendas dos equipamentos portáteis no primeiro tri-

mestre de 2007. Ano passado, eles representavam

apenas 19%. Na faixa de preço entre 2.000 reais e

2.400 reais, os laptops passaram de uma participa-

ção de 18% para 35%.

Não há dúvidas de que os hotspots no Brasil ainda

deverão crescermuito.masagrandeapostadosespe-

cialistas está no acesso à internet que permite ao usu-

ário ficar plugado em qualquer lugar e a qualquer

hora. É a chamada banda larga móvel oferecida, geral-

mente, pelas operadoras de telefonia móvel.

DESAFIOS DO ACESSO RÁPIDO MÓVEL
O problema dessa tecnologia é o fato de que a ban-

da larga móvel das operadoras está bem abaixo da

conexão oferecida pelos hotspots. Enquanto as ope-

radoras permitem o acesso à internet com veloci-

dades entre 140 Kbps a 2,4 Mbps, as redes Wi-Fi

variamentre 11 Mbpsaté54Mbps.Ouseja,ousuá-

rio ganha mobilidade, mas perde velocidade quan-

do contrata o serviço de internet da telefonia móvel.

É por isso que muitos especialistas afirmam que a

banda larga da telefonia celularserá complementar

às tecnologias sem fio, como Wi-Fi e Wi-Max.

Hoje, o padrão WiMax disponível no mundo permite

velocidades de até 75 Mbps, mas ainda não oferece

mobilidade. A expectativa é de que a nova versão do

Wi-Max, homologada no final de 2005 pelos órgãos

mundiais de padronização, tenha a mesma mobilida-

de que as tecnologias chamadas de terceira geração

da telefonia móvel, o que deverá refletir numa certa

competição na hora em que os prestadores de servi-

ços tiverem que tomar a decisão tecnológica para

oferecerem a banda larga móvel ao usuário. Com isso,



é como se uma cidade inteira virasse um grande hots-

pot. Essa competição pode, ou não, refletir para os

brasileiros. Tudo vai depender dos critérios impostos

pela Anatel para o leilão das freqüências que supor-

tam os padrões 3G e WiMax, além do poder de capital

dos interessados pela disputa dessas freqüências.

A Neovia, uma das empresas que já utiliza uma das

versões do WiMax, oferece o serviço de banda larga

sem fio no âmbito residencial ou empresarial. Mas o

presidente da empresa, Maurício Coutinho, já divul-

gou que participará do novo leilão do WiMax (suspen-

so pela Anatel e sem previsão oficial de data para

acontecer) com objetivo de oferecer banda larga

móvelfora das residências, assim como a Vivo, Claro,

Tim e Oi já oferecem o acesso à internet para celula-

res, smartphones ou computadores portáteis.

O que não falta são especialistas que apostam no

potencial do WiMax móvel, cujos equipamentos finais

ainda nem estão disponíveis no mercado. Estudo

divulgado pela consultoria Frost & Sullivan mostra

que o WiMaxtem o potencial de levar serviços de ban-

da larga e voz sobre lPaaproximadamente 2,8 milhões

de usuários brasileiros até 2010.

De qualquerforma, o leilão da terceira geração está

maisavançado.já que a Anatelacaba de colocar o edi-

talde licitação em consulta pública. Caso seja aprova-

ecarvalho
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