
WiMAX vs LTE:
um caso de mercado
No processo de definição da tecnologia de banda larga móvel do futuro, WiMAX
e LTE revelam semelhanças técnicas e travam uma disputa mercadológica

medida que o LTE (Long
Term Evolution) ganha o
espaço que um dia foi todo
do WiMAX como tecnologia
de banda larga wireless do

futuro, fica cada vez mais claro que a
disputa não se trava em terreno técnico.
Pelo contrário, quando ambas se perfi-
lam, revelam semelhanças tecnológicas
sugestivas: operam com a mesma técnica
de modulação de rádio (OFDM) e têm
boa eficiência espectral, custo de opera-
ção e número de estações radiobase
(ERBs) parecidos, são baseadas em IP e
outras similaridades que fazem alguns
entendidos no assunto, como o especia-
lista em WiMAX José Luiz Frauendorf,
assessor da Neotec, definirem-nas como
"irmãs gêmeas". A Neotec é uma asso-
ciação que representa os operadores de
MMDS, apostadores importantes do
WiMAX.

Mas, diante de tamanha familiarida-
de técnica, o que justifica a existência das
duas tecnologias? O gerente de novos
negócios da Motorola, José Geraldo de
Almeida, concorda que WiMAX e LTE
"são irmãs", mas "separadas no berço"
pelo mercado. Isso explica, aliás, o moti-
vo pelo qual as indústrias de WiMAX e
LTE medem forças no campo político. No
cabo de guerra pela maior fatia dos 190
MHz do espectro de 2,5 GHz, ideal do
ponto de vista operacional para as duas
tecnologias, está o movimento de pres-
são representado pelas operadoras
móveis e fabricantes de celula-
res, que pleiteiam a reserva da
faixa para o LTE. Essas empre-
sas alegam saturação da faixa
do 3G já em 2011, e afirmam
que o LTE representa a seqü-
ência tecnológica natural na
evolução para a quarta gera-
ção da telefonia móvel. "Para
as teles, que recentemente
investiram bilhões em aquisi-
ções de licenças para o 3G,

não faz sentido gastar para
construir uma nova rede
(WiMAX)", diz Wilson Cardoso,
diretor de soluções para a
América Latina da Nokia
Siemens.

Na outra ponta está o grupo
WiMAX, que reúne as teles
fixas, operadoras de TV paga
(MMDS), operadoras WiMAX e
fabricantes de chips e rádios
802.16x, que apostam na dis-
ponibilidade da tecnologia e pressionam
a Anatel a certificar os equipamentos
para o 2,5 GHz, último obstáculo para a
operação comercial do padrão no país.

Defensor desde os primeiros momen-
tos da tecnologia WiMAX, Frauendorf se
vale da história de quase uma década da
tecnologia 802.16x e ressalta o fato de o
padrão de redes metropolitanas já estar
operando no mundo, ao contrário do
LTE que, segundo as previsões mais oti-
mistas, deve ter sua primeira operação
em 2011. "O LTE é uma reação ao
WiMAX, uma tentativa arquitetada por
alguns fabricantes de celulares e opera-
doras móveis para se perpetuarem no
mercado e manterem o cash cow (ou
galinha dos ovos de ouro)", ataca.

Recente estudo da Juniper Research
apontou que o número mundial de assi-
nantes de banda larga WiMAX no padrão
móvel (802.16e) pode totalizar 50 milhões
até 2014, ano em que o LTE, segundo
previsões do mercado, estaria iniciando

comercialmente no Brasil. A
disputa pela famigerada faixa
de freqüência de 2,5GHz,
segundo Frauendorf, repre-

senta para as teles móveis,
antes de mais nada, a oportu-
nidade de frear o crescimento
do WiMAX até o 'nascimento'

do LTE no país. "Elas sabem que se até
lá o WiMAX tiver emplacado, o LTE não
emplaca mais", diz.

Já segundo as análises da Anatel, a
telefonia móvel terá 228 milhões de assi-
nantes no país em 2015, contra apenas
um milhão do serviço de MMDS. Em
2018, as projeções indicam que existirão
130 milhões de usuários de banda larga
móvel no país e 150 milhões com servi-
ços de voz móvel, além de 40 milhões de
clientes da banda larga fixa. É uma com-
paração de bananas com maças, pois o
serviço de MMDS é, até hoje, um serviço
limitado à oferta de vídeo, justamente
porque os equipamentos na faixa que
poderiam ser usados para banda larga
estão embargados pela Anatel até a solu-
ção do imbróglio regulatório (ler entre-
vista do embaixador Ronaldo Sardenberg,
presidente da Anatel, nesta edição).

Para Almeida, da Motorola, o merca-
do tem uma lógica interna própria em
função da história e de investimentos
anteriores. "As operadoras competitivas,
que têm mais pressa de aproveitar a
oportunidade do mercado oferecida pela
enorme demanda por banda larga, pro-



vavelmente prefiram WiMAX,
já pronto e mais econômico. Já
as operadoras de celulares, ao
responderem ao crescimento
da demanda em suas redes 3G,
talvez prefiram LTE, tanto pela
seqüência tecnológica, como
pela oportunidade de aumentar
os ainda muito recentes inves-
timentos no 3G", prevê.

Espaço para todos?
Por representar a Motorola, José

Geraldo de Almeida se considera em
posição privilegiada para comentar a
respeito de LTE e WiMAX, uma vez que

a fabricante fornece equipa-
mentos para ambas as tecno-
logias. E, segundo ele, há

espaço para as duas. "São tecnologias
complementares, pois disputam nichos
diferentes", diz ele, posicionando o
WiMAX em áreas não atendidas por

banda larga ou até como um serviço fixo
de dados oferecido por operadoras
móveis. Já Wilson Cardoso, conceitua o
WiMAX como uma evolução do sistema
ponto-multiponto, que pode ser utilizado
dessa forma em aplicações restritas,
como em canais El corporativos, com-
plemento de portfólio de última milha e
outras demandas voltadas para peque-
nas e médias empresas. Mas não há
consenso em torno disso. Outros especia-
listas garantem que em alguns merca-
dos, WiMAX e LTE disputarão o mesmo

O NÚMERO DE ASSINANTES
WIMAX MÓVEL NO MUNDO
CHEGARÁ A 50 MILHÕES EM
2014, ANO EM QUE O LTE DEVE
INICIAR NO BRASIL.

nicho, tanto no backhaul quanto na últi-
ma milha. Assim, o serviço chegaria
onde a telefonia móvel não alcança,
como zonas rurais e pequenas cidades.
Também disputariam com a rede ADSL o
filão das metrópoles, servindo de backup
ou até mesmo como primeira opção de
serviço banda larga.

Para Almeida, há nesse debate tam-
bém um forte componente social. "(Ao
decidir sobre a alocação de espectros), o
governo precisa levar em conta o que a
sociedade está precisando e se teremos
banda larga já, com o WiMAX, ou somen-
te em 2013, com o LTE", diz. "Existe uma
linha de trabalho favorável à universali-
zação da Internet, o que está emperran-
do é o órgão regulador (Anatel), que está
atrasando demais o leilão da faixa de 3,5
GHz, a certificação dos equipamentos
802.16x em 2,5 GHz e não autoriza a
Telefônica, que tem a licença 2,5 GHz, a
utilizar o espectro", acrescenta. Ele cita
recentes testes da Telefônica com WiMAX
nos bairros de Pinheiros e Jardins, em
São Paulo, para ilustrar que a tecnologia
está pronta para ser lançada. "Os resul-
tados foram ótimos, basta a Anatel auto-
rizar o lançamento do serviço", diz.
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