
A sensação

WiMax
O mercado de telecomunicações e informática e os
heavy users da internet aguardam ansiosos a banda
larga com mobilidade total e altíssima velocidade

Patrícia Mazocato m

A ntes mesmo de chegar, a tecno-
logia WiMax causa alvoroço no

mercado brasileiro das telecomuni-
cações e da informática. Grandes
players travam obstinadas e estraté-
gicas disputas para decidir quem vai
vender o serviço de banda larga sem
fio de altíssima velocidade. Entre os
fornecedores do setor, há uma corri-
da para produzir e entregar equi-
pamentos compatíveis com a nova
rede, tanto para a transmissão quan-
to para a captação dos sinais. E, cla-
ro, os consumidores viciados em no-
vidades tecnológicas (heavy users)
pedem mais e têm pressa: querem ex-
perimentar a sensação WiMax e na-
vegar na web com acesso superveloz
e mobilidade total.

A expectativa é que até o final do
primeiro semestre o governo federal
decida reabrir o leilão das radio-
freqüências de 3,5 GHz e 10,5 GHz,
faixas em que vai operar a tecnologia
WiMax no Brasil (veja glossário téc-
nico a seguir). Em 2003, a Agência Na-
cional de Telecomunicações (Anatel)
abriu licitação e cinco empresas ad-
quiriram blocos de freqüências em 3,5
GHz (leia quadro ao lado). O Tribunal
de Contas da União (TCU) suspendeu
o processo sob a alegação de que o
preço mínimo das licenças estava de-
fasado.

Apesar desses contratempos, o
Brasil ainda está emparelhado com o
cronograma mundial do Fórum
WiMax que prevê para o biênio 20077
2008 os momentos decisivos da im-
plantação da tecnologia em todo o
mundo. Por enquanto, a sensação

WiMax só pode ser desfrutada inte-
gralmente em projetos preliminares
na Coréia do Sul. Quando chegar de
verdade, o WiMax promete mudar a
experiência de navegar. "Ainternet es-
tática vai acabar. O WiMax será oni-
presente e oferecerá mobilidade total
com qualidade de sinal", prevê Huber
Bernal, diretor do Teleco, site especia-
lizado no setor.

Antes do WiMax total - Enquan-
to o WiMax não se torna realidade, a
tecnologia da informação não fica pa-
rada. Redes Pré-Wimax e com tec-
nologias mistas (Wi-Fi e Mesh) já es-
tão sendo utilizados para oferecer al-
guma mobilidade. Na telefonia celu-
lar, a alternativa é usar aparelhos da
geração 3G conectados a notebooks.
Por enquanto, a Vivo é a única ope-
radora com esse serviço e só tem co-
bertura em 24 cidades brasileiras.
Mas, quando o WiMax móvel se con-
cretizar, a concorrência com as teles
será grande.

Quem já experimentou a navega-
ção na web com mais liberdade não
esquece e quer mais. Guilherme Ri-
beiro é gestor de TI especializado em
sistemas para infra-estrutura de ser-
vidores e um apaixonado por tec-
nologia móvel. Tem um notebook com
placa PCMCIA Wi-Fi (captação do si-
nal das antenas) e aguarda com ansie-
dade o padrão WiMax. "Vai ser a li-
berdade total dos internautas. Nin-
guém mais vai ter de procurar por ba-
res e aeroportos com rede Wi-Fi pró-
pria para se conectar", diz, empolga-
do. Em casa, em Porto Alegre, ele
estruturou uma rede Wi-Fi para aces-
sar a banda larga no notebook. "Mas,



serviço ADSL, o objetivo da restrição
seria facilitar o surgimento de
concorrência no fornecimento dos
serviços de banda larga. "É miopia do
governo federal achar que queremos
essa tecnologia para bloquear a
concorrência. O WiMax é estratégico
para a expansão da nossa rede
e temos o direito de participar",
defende Dante Nardelli Júnior,
diretor de tecnologia e planejamento
da Brasil Telecom (BrT). Aliás,
quando a empresa adquiriu a
Vant, já conquistou uma licença para
operar banda larga na
radiofreqüência 3,5 GHz.
A atual disputa entre as diferentes
tecnologias de banda larga sem fio é

por enquanto, só tenho acesso até a
garagem", lamenta.

Mesmo com a mobilidade limita-
da, a conexão sem fio com tecnologia
Wi-Fi já seduziu também o empresá-
rio José Carlos da Veiga Lima, de
Florianópolis. Ele viaja toda semana
para atender clientes entre Santa
Catarina e Rio Grande do Sul e de três
em três meses segue a trabalho para
o México. Foi lá que Lima teve o pri-
meiro contato com a web sem fio. "Des-
de que fiz o meu primeiro acesso wi-
reless [sem fio], nunca mais deixei de
investir em recursos que aumentem
a minha mobilidade", afirma. Na La-
goa da Conceição, bairro em que mora
em Florianópolis, ele garante que já
existe uma boa oferta de antenas Wi-
Fi e Mesh, cujo sinal é captado com
uma placa compatível em seu note-
book. Quando fala da mobilidade to-
tal com padrão WiMax, fica entusias-
mado. "Vou investir nessa tecnologia
assim que estiver disponível. Será
ótimo ficar conectado com cobertura
veloz e mais ampla", comenta.

Também em Florianópolis, a
GlobalWave Telecom fez uma parce-
ria com a Câmara dos Dirigentes Lo-
jistas (CDL) e oferece banda larga sem
fio aos comerciantes da Rua Felipe
Schimidt, um dos endereços comer-
cias mais antigos e tradicionais da

o preâmbulo para a chegada
de um padrão universal. Alguns
especialistas apostam que na quarta
geração (4G) da telefonia celular
será o futuro, enquanto outros estão
certos de que a mobilidade total
e universal será oferecida pelo
WiMax. Aparentemente alheios
a essa agitação, os fabricantes de
equipamentos preparam suas armas
para competir nesse mercado. Ainda
este ano, a sensação WiMax total
começará a se disseminar com
redes construídas por pesos-pesados
como Alcatel-Lucent, Siemens,
Motorola e ZTE. No final de
fevereiro, a Alcatel-Lucent anunciou
um contrato com a Telmex, uma

ilha. Entre as aplicações já disponí-
veis em alta velocidade estão o envio
de pedido de compras, cadastro de
clientes, pagamentos e avaliação de
crédito. Vinícius Santos, diretor exe-
cutivo da GlobalWave, garante que o
padrão WiMax tem muitas vantagens
sobre a banda larga por cabos. "A rede
de cabos subterrâneos que viabiliza a
ADSL está se deteriorando e o WiMax
foi planejado para ampliar o espectro
de alcance do sinal", prevê. Em Floria-
nópolis, os usuários podem contratar
o serviço por cerca de R$ 89 mensais
e a meta é cobrir toda a cidade até o
final do ano.

Na Rua Felipe Schimidt, o sinal
chega por uma rede WiMAX e é distri-
buído pelas tecnologias Wi-Fi e Mesh.
Para captar o sinal, basta que os lojis-
tas tenham notebooks e PDAs com pla-
ca compatível integrada ou que o aces-
sório seja acoplado aos equipamentos.
De olho na crescente demanda por
tecnologia móvel, a indústria planeja
- mas ainda não acelerou - a produ-
ção de equipamentos com a tecnologia
integrada ou mesmo das placas aces-
sórias para a captação do sinal.

Um estudo recente do Instituto
Sem Fronteiras (ISF) revela que a
chegada do padrão WiMax vai mo-
bilizar antes as instituições públicas e
só depois o universo corporativo. "O

das maiores operadoras de telefonia
do mundo, para instalar no Chile a
primeira rede comercial de WiMax
da América Latina. "O futuro é a
interconexão: a pessoa andará nas
ruas conectada à web pela rede
celular e o mesmo telefone poderá
ser usado em casa para fazer o
acesso via WiMax. O usuário
escolherá o acesso à banda larga
sem fio com a melhor relação
custo/benefício", projeta Eduardo
Stefano, vice-presidente da
Motorola.
Essa é a tecnologia dual-mode
que a Motorola colocará
no mercado brasileiro, em 2008.
"E a nossa prioridade", anuncia.
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Os nomes da mobilidade

ADSL: É a banda larga sem mobilidade, capaz de
transmitir dados a uma velocidade de até 8 mbps
(megablts por segundo), um serviço oferecido pelas
operadoras de telefonia fixa, que já possuíam uma ampla
rede de cabos subterrâneos instalada nas principais
cidades do país. É bem mais veloz do que o acesso
discado à internet (via modem) e tem a grande vantagem
de liberar a linha fixa do assinante, pois utiliza um cabo
paralelo. A desvantagem é a dificuldade de levar a rede
subterrânea de cabos para as regiões mais remotas.

Wi-Fi: É a rede local sem fio com padrão internacional do
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Com
um equipamento compatível com a tecnologia, o usuário
acessa a internet sem fio em velocidade de até 54 mbps
(bem maior do que a ADSL). Antenas colocadas em
aeroportos, praças e bares de todo o mundo oferecem
acesso à internet, utilizando freqüências que não precisam
de autorização oficial. A principal desvantagem da Wi-Fi
é a limitação de alcance do sinal da antena: somente
50 metros.

Mesh: É um outro padrão IEEE que pode ser considerado
um avanço da Wi-Fi (transmissão sem fio por antenas). Na
tecnologia Mesh, cada nó da rede e cada ponto de acesso
se comunicam sem a necessidade de o tráfego de dados
passar pelo ponto central da rede. Nos projetos de Cidades
Digitais, a Mesh é uma das tecnologias mais utilizadas.

WiMax: Padrão IEEE, a WiMax é capaz de fazer a
transmissão digital de dados a uma velocidade de até 70
mbps (maior do que a Wi-Fi) e o sinal de suas antenas
(semelhantes às da telefonia celular) é captado a até 50
quilômetros de distância. Hoje, os notebooks ainda não
dispõem de placas WiMax e a captação dos sinais é no
máximo com uma placa Wi-Fi.

O padrão WiMax tem duas versões:
í - Homologado há cerca de três anos, o primeiro padrão é
mais conhecido como WiMax Fixo. Com notebooks que têm
placa Wi-Fi, já é possível captar o sinal e ter alguma mobilidade.
As primeiras especificações são para as freqüências de 3,5 GHz
e 5,8 GHz. O WiMax fixo permite acesso com velocidade e
qualidade apenas quando o equipamento está parado.
2 - Aprovado no início de 2006, o segundo padrão é mais
conhecido como WiMax Móvel e permitirá a mobilidade
total sem queda da qualidade do sinal na passagem da
captação de uma antena para outra. Em breve, a WiMax
Móvel deve travar uma batalha com a tecnologia 3G dos
celulares.

Pré-WiMax: Já utilizada em alguns projetos no Brasil, pois
opera na faixa livre de 5,8 GHz, que não precisa de licença
governamental. Os equipamentos não são homologados
pelo WiMax Fórum, mas contam com autorização da Anatel.

3G: É a tecnologia celular que permite a transmissão de
dados, vídeos e músicas em velocidade semelhante à da
banda larga. Cerca de 40 milhões de japoneses já usam essa
tecnologia. No Brasil, está recém-chegada e os aparelhos
celulares compatíveis ainda são bem caros. Um celular 3G
conectado a um notebook pode oferecer mobilidade total
em alta velocidade e qualidade de sinal, como a WiMax. Por
enquanto, a Vivo é a única empresa brasileira com uma
rede 3G no Brasil e a cobertura atinge apenas 24 municípios.

4G: Por enquanto, é mais um conceito do que uma
tecnologia. É o padrão que integrará todos os equipamentos
sem fio (PDAs, notebooks, celulares, laptops, câmeras
digitais). Estima-se que começará a substituir a 3G por volta
de 2012 e que a velocidade de transmissão de dados será
260 vezes maior do que as atuais. Para alguns especialistas,
entretanto, a tecnologia 4G já existe e é a WiMAX.



principal objetivo governamental é le-
var serviços de saúde e educação via
rede banda larga sem fio às cidades mais
distantes", avalia Ivair Rodrigues, dire-
tor de pesquisas do ISF. Um levanta-
mento do Teleco revela que, por en-
quanto, somente um terço dos municí-
pios brasileiros tem acesso à banda lar-
ga por cabos.

No Brasil, a Intel já deu início ao
projeto global World Ahead com a ins-
talação de uma rede sem fio de alta
velocidade em Parintins, que fica em
uma ilha na Amazônia. O objetivo é
levar informações via internet sobre
educação, saúde e comércio aos mo-
radores das regiões mais distantes. O
Ministério das Comunicações, por sua
vez, também experimenta e avalia so-
luções mistas para levar o acesso à
internet banda larga sem fio às re-
giões mais remotas do país.

O Programa Nacional das Cidades
Digitais iniciou os testes em Minas, nas
cidades de Tiradentes, Ouro Preto e
Belo Horizonte. Em uma nova etapa,
entram no projeto-piloto Almera (MG),
Lavrinhas (SP), Garanhuns (PE), Ca-
cique Doble (RS), Cidade de Goiás (GO)
e Pindorama (TO). Nesses locais se-
rão instalados equipamentos das
tecnologias WiMax e Wi-Fi+Mesh. O
objetivo é analisar qual a melhor op-
ção e também verificar a possibilidade
de manter a solução mista.

Para as operadoras de telefonia fixa
que oferecem hoje a banda larga ADSL
por cabo, o amplo espectro (até 50 qui-
lômetros) da cobertura das antenas
WiMax é uma solução adequada para
comercializar o serviço em bairros no-
bres e de difícil acesso para a rede sub-
terrânea. Nesse caso, a solução é o cha-
mado WiMax fixo. A Brasil Telecom
(BrT) já anunciou que até o final deste
ano venderá o serviço de banda larga
também nas áreas mais distantes de
Porto Alegre e Curitiba. "Somos pionei-
ros e haverá dificuldades", acredita
D ante Nardelli Júnior, diretor de
tecnologia e planejamento. Assim que
o serviço for ativado, a BrT espera con-
quistar 20 mil novos clientes para o
serviço de banda larga em WiMax fixo.

Em Porto Alegre, por exemplo, as
antenas WiMax serão instaladas para
levar a banda larga para o bairro de
Ipanema, à beira do Lago Guaíba. O
sinal será transmitido pelas antenas e
nas casas e nos edifícios dos clientes
um aparelho receptor chamado CPE
(Customer Premises Equipment) trans-
mitirá o sinal para os desktops (por fio
fixo na parede). Para os notebooks, o
serviço pode ser sem fio, desde que es-
ses equipamentos já possuam a placa
de captação compatível. A desvantagem
do WiMax fixo é que, ao se afastar de
uma antena, o sinal cai. Portanto, nes-
se caso, a mobilidade é restrita.

Projeto World Ahead, da Intel: saúde, educação e comércio para as cidades mais distantes

Soluções quase livres - Além do
WiMax fixo e das redes Wi-Fi e
Mesh, os usuários que precisam de
mais mobilidade e acesso à internet
em alta velocidade têm ainda outra
solução disponível no mercado. A
Damovo, por exemplo, é uma das
empresas especializadas na implan-
tação das chamadas redes Pré-
WiMax.

Um de seus projetos foi para a
Universidade Federal de Pelotas
(UFPel), no Rio Grande do Sul. Com
um investimento inicial de R$ 110
mil, foi possível instalar uma rede
sem fio Pré-WiMax para interligar
20 prédios. O projeto começou em
2005 e vai se pagar em menos de
um ano. João Ladislau Lopes, dire-
tor do Centro de Informática da
UFPel, explica que o objetivo era ali-
ar a redução de custos à melhoria
no uso da internet. A velocidade
média de acesso passou de 128 kbps
para 6 mbps e é possível desenvol-
ver aplicações mais sofisticadas,
como as videoconferências. "Eco-
nomizaremos cerca de R$ 250 mil
por ano com o link web gratuito nos
campi Pelotas e Capão Leão", con-
tabiliza.

Outra rede Pré-WiMax será im-
plantada até o final deste ano pela
Empresa de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação de Porto Alegre
(Procempa) em parceria com a Se-
cretaria da Educação.O objetivo é
levar o acesso à internet banda lar-
ga às escolas públicas que ficam em
regiões mais distantes do centro da
capital gaúcha. "As operadoras de te-
lefonia fixa construíram a rede de ca-
bos para banda larga apenas nos bair-
ros mais rentáveis. Com a Pré-
WiMax, esperamos corrigir isso", pla-
neja André Imar Kulczynski, diretor-
presidente da Procempa.

A empresa pode ter e operar uma
rede própria e exclusiva de banda lar-
ga sem fio, mas não tem o direito de
construí-la e nem de comercializar o
acesso. Cerca de R$ 2,8 milhões se-
rão investidos na compra de soluções
fornecidas por empresas terceirizadas.
"É uma pena manter essa de-
pendência", lamenta Kulczynski. •
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