
A guerra
da internet
móvel
Padrões concorrentes para a banda
larga pelo ar opõem a indústria dos
computadores à das telecomunicações.
Quem vai levar a melhor?
SÉRGIO TEIXEIRA JR.

F az poucos meses que os consumido-
res brasileiros começaram a usar as
novas redes de terceira geração de
telefonia celular, ou simplesmente

3G, mas no mundo da tecnologia a pergun-
ta que interessa é outra: como serão as re-
des 4G? A indústria das telecomunicações
e a dos computadores estão travando uma
disputa acirrada para ver quem vai levar a
melhor na definição de um novo padrão de
comunicação de dados pelo ar. De um lado
estão as empresas que tradicionalmente
forneceram equipamentos para as operado-
ras de telefonia, lideradas pela Ericsson. De
outro estão companhias mais identificadas
com computadores, especialmente a Intel.
Há quem diga que o negócio da tecnologia
jamais seria o mesmo sem uma boa guerra
de padrões, como a que opôs os formatos
VHS e Betamax. nas fitas de vídeo, ou a
mais recente briga entre Bluray e HD-DVD
para os discos digitais de alta definição.
Pois se prepare, uma nova disputa vem aí:
Wimax contra LTE.

É verdade que. para os consumidores
comuns, essas siglas são esoterismo puro.
Ao contrário de quem tem de escolher
entre um videocassete e um tocador de



DVD da nova geração, no mundo das te-
lecomunicações a batalha deve ser deci-
dida pelas operadoras. Ao cliente pouco
interessa o sabor dá tecnologia que está
carregando sua voz de um lado para o ou-
tro, basta que ela funcione. Mas isso não
diminui a importância da disputa. Ambas
as tecnologias de 4G vão entregar o que
o 3G apenas prometeu: conexões sem fio
e de velocidade comparável à dos serviços
tradicionais, entregues pela linha telefô-
nica fixa ou pela rede de TV paga. Hoje,
quem navega nas redes 3G com um laptop
ou um aparelho celular moderno ainda
não consegue o mesmo desempenho de
uma rede Wi-Fi. Apesar desse pequeno
inconveniente, existem duas enormes van-
tagens: a cobertura é muito mais ampla e
a conexão não se perde mesmo quando se
está num carro em movimento, por exem-
plo. A promessa das redes 4G é unir o
melhor dos dois mundos.

A QUESTÃO É QUE EXISTEM duas visões
distintas desse futuro de banda larga ubí-
qua, com implicações importantes tanto do
ponto de vista da infraestrutura quanto pa-
ra o modelo de negócio das operadoras de
telefonia móvel. A Intel, maior promotora
do padrão Wimax, quer se manter domi-
nante num futuro de conexões sem fio. A
aposta é em um modelo parecido com o da
internet de hoje: a rede é aberta, e basta ter
um aparelho dentro dos padrões que é pos-
sível conectar-se a ela. A idéia dos defen-
sores do padrão Wimax é que todos os
computadores, portáteis ou não. já venham
de fábrica com um chip capaz de conectar-
se às novas redes. Isso significa que, em
teoria, podem surgir novas empresas que
explorem somente o padrão Wimax. Com
um fornecedor de banda larga sem fio e
um computador equipado com um softwa-
re como o Skype. quem precisaria de uma

linha celular? Nos Estados Unidos, a Cle-
arwire, empresa ligada à operadora Sprint,
já oferece banda larga sem fio via Wimax.
No Brasil, as licenças para exploração da
tecnologia estão envolvidas num imbróglio
legal há anos. Um estudo encomendado
pela Intel para a consultoria Guerreiro
Consult aponta que a tecnologia Wimax
pode movimentar 38,5 bilhões de reais. "A
tecnologia está disponível no Brasil", diz
Ram Ramaswamy, diretor de Wimax para
as Américas na Intel.

Do outro lado do front estão os defen-
sores do padrão LTE. sigla em inglês para
"evolução de longo prazo". O nome é au-
toexplicativo: a idéia do LTE é que ele
promova uma transição sem sustos para
as operadoras de telefonia celular. Apesar
de seu desenvolvimento estar atrasado em
relação ao Wimax, o apoio das telefônicas
garante que o LTE seja uma opção real
para o futuro da banda larga móvel. Ope-
radoras como AT&T, Verizon. Vodafone e
NTT Docomo já se comprometeram a
adotar o padrão em suas futuras redes. A
expectativa é que as primeiras operações
comerciais ainda levem pelo menos dois
anos, segundo Paulo Breviglieri, diretor
da Qualcomm, uma das empresas que
apoiam o LTE, no Brasil.

O curioso é que, desta vez, há uma
chance de que os dois padrões concorren-
tes possam até mesmo coexistir. Um estu-
do recém-divulgado da empresa de pes-
quisas InStat afirma que as duas tecnolo-
gias estão adotando caminhos diferentes.
O Wimax seria um parceiro ideal para as
empresas de telefonia fixa, que teriam
uma nova opção de vender serviços de
banda larga. Já o LTE seria, naturalmente,
a opção preferencial das empresas de te-
lefonia celular. Há até mesmo defensores
de uma fusão entre os dois sistemas, em-
bora as possibilidades pareçam hoje re-
motas. Mas, qualquer que seja a tecnolo-
gia predominante, a principal conclusão
que se tira dessa nova guerra de padrões
é uma só: a internet de alta velocidade vai
estar em toda parte, qualquer que seja o
sabor tecnológico escolhido. •
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