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A Telefônica começa hoje a fazer um teste pré-comercial da tecnologia de banda larga sem fio 
no padrão WiMax. O projeto-piloto envolve 150 clientes residenciais da operadora nos bairros 
de Pinheiros e dos Jardins, na cidade de São Paulo.  
 
"O objetivo é avaliar o desempenho da rede e dos serviços e avaliar a receptividade da 
tecnologia", afirmou o vice-presidente de estratégia e regulamentação da operadora, Maurício 
Giusti.   
 
O lançamento comercial está previsto para o primeiro semestre de 2009, mas ainda depende 
da homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para os equipamentos que 
serão utilizados na rede. A tecnologia ainda não tem grande escala de uso em nenhum lugar 
do mundo.   
 
Com o WiMax, a Telefônica pretende ampliar suas opções para a oferta de banda larga. Na 
própria região onde será feito o teste, a operadora disponibiliza conexões de banda larga por 
meio da rede de telefonia convencional e em fibra óptica. "Mesmo nessa área, há locais onde a 
gente tem dificuldade de oferecer cobertura com a rede fixa. Quando o assinante está muito 
distante da central telefônica, não conseguimos entregar velocidades altas. Queremos usar o 
WiMax para chegar a esses locais", afirmou. "O cliente não se importa muito com a tecnologia, 
desde que o serviço chegue até ele."   
 
A operadora pretende ter mais uma opção para as áreas onde já atua e alcançar regiões onde 
a rede fixa não está preparada para fornecer banda larga. O foco, pelo menos nessa fase, são 
assinantes residenciais - diferentemente da Embratel, que lançou o WiMax, em algumas 
cidades, tendo em vista pequenas e médias empresas.   
 
Nos testes, será oferecida conexão à internet com velocidade de 2 megabits por segundo 
(Mbps). Por enquanto, o serviço será gratuito.   
 
No WiMax, estações rádio-base distribuem o sinal que permite acessar a internet num raio de 
35 quilômetros, podendo chegar a 50 km. Ele é captado por modens compatíveis. Embora se 
trate de uma tecnologia sem fio, o acesso de banda larga comercializado pela operadora não 
será móvel. Ou seja, o assinante não poderá se manter conectado enquanto se locomove - 
diferentemente do que acontece com os modens de internet vendidos pelas empresas de 
celular. A versão do WiMax adotada pela Telefônica até prevê essa possibilidade, mas ela está 
proibida por regra da Anatel.   
 
Os testes serão feitos em parceria com a fornecedora de equipamentos Motorola e a fabricante 
de semicondutores Intel, principal incentivadora da tecnologia no mundo.   
 
Para implementar o WiMax, a Telefônica vai usar licenças na faixa de 2,5 gigahertz (GHz) que 
foram assumidas pela operadora de telefonia quando esta adquiriu parte dos ativos da TVA.   
 
No ano passado, a Telefônica assumiu a rede de MMDS (microondas) e parte dos ativos de TV 
a cabo da TVA. É justamente com as licenças de MMDS que a operadora pretende oferecer o 
WiMax. Além de São Paulo, a TVA tinha autorizações semelhantes no Rio de Janeiro, em Porto 
Alegre e Curitiba, onde o início dos testes dependerá dos resultados em São Paulo.   
 
De acordo com Giusti, o WiMax é mais barato e, em alguns locais, tecnicamente mais viável do 
que a construção de redes subterrâneas de cobre ou fibra óptica. O executivo não revelou o 
valor dos investimentos no projeto e acrescentou que a Telefônica não colocou em revisão 
seus planos por causa da crise econômica. "Do ponto de vista prático, de negócios, não 
sentimos nenhum efeito", disse ele. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 out. 2008, Empresas & Tecnologia, p. 
B2. 


