
Nova York pode ser coberta com Wi-Fi este mês 
Peter Burrows 
 
Para ser viável, rede sem fio requer investimento das teles  
 
Imagine se os smartphones sempre funcionassem tão rapidamente quanto as redes Wi-Fi 
residenciais e ninguém tivesse de rezar para que o sinal do celular fosse forte o suficiente para 
enviar um e-mail ou exibir um mapa. Uma empresa chamada Towerstream espera tornar esse 
sonho realidade para os novaior quinos no fim de junho, quando vai oferecer uma rede de mil 
roteadores sem fio - versões super-rápidas e à prova de intempéries dos dispositivos Wi-Fi 
existentes em milhões de lares.  
 
O objetivo, diz Jeff Thompson, executivo-chefe da Towerstream, é oferecer uma rede móvel 
superveloz abrangendo 7 quilômetros quadrados de Manhattan, e vender acesso ao sistema 
para operadoras de telefonia móvel, que poderão usá-lo para cobrir os "buracos" em áreas 
caracterizadas por apagões nos serviços. (Há muitos desses em Nova York.) 
 
Em tese - a empresa não anunciou nenhum contrato com as telefônicas - os consumidores 
poderão nunca ficar sabendo que estão usando a rede da Towerstream. Nos bastidores, a 
operadora alternaria imperceptivelmente o smartphone ou tablet de um cliente para o modo 
Wi-Fi quando a pessoa ficasse ao alcance de um dos hotspots da Towerstream - e a velocidade 
da conexão aumentaria enormemente.  
 
Durante uma demonstração recente na esquina da West Broadway com a rua Broome, no 
distrito novaiorquino do SoHo, a velocidade de transferência de dados de um iPhone saltou de 
0,35 megabit por segundo para 26 Mbps. Isso é suficientemente rápido para transmitir vídeo 
em alta definição e muito mais rápido do que a maioria das conexões residenciais nos EUA. 
 
No teste, velocidade de transmissão de dados de um iPhone passou de 0,35 megabit por 
segundo para 26 Mbps 
A Towerstream, uma empresa com 12 anos de existência e especializada na prestação de 
serviços de banda larga para companhias, não é a primeira a colocar à prova um sistema Wi-Fi 
em larga escala. Em 2006, cidades como Filadélfia e Chicago anunciaram suas redes; o Google 
tinha planos de acabar com os fios em San Francisco, sua cidade de origem. Por uma 
diversidade de razões - velocidades lentas, custos elevados - os projetos não progrediram. As 
redes tinham por objetivo atender usuários de laptops que desejassem conectar-se onde quer 
que estivessem. No fim das contas, os consumidores não estavam tão desesperados por isso. 
Agora, os usuários de aparelhos móveis estão. 
 
Embora a maioria das fracassadas experiências tenham se baseado em projetos financiados 
pelos contribuintes municipais, desta vez existe uma clara necessidade de negócios das 
operadoras de telefonia celular. O tráfego que é processado por Wi-Fi não ocupa espaço nas 
denominadas "conexões backhaul" - frequentemente, velhos cabos de cobre existentes há 
décadas - que trazem o tráfego das torres para a internet.  
 
Na rede da Towerstream, os dados de iPads, celulares Android e outros aparelhos semelhantes 
seriam "puxados" pela antena Wi-Fi mais próxima. Em seguida os dados seriam repassados a 
outras antenas até chegar a uma das nove grande estações base distribuídas pela cidade, 
inclusive uma no topo do Empire State Building, e então viajariam diretamente para a internet.  
 
"A AT&T, a China Telecom e muitas outras estão fazendo esse tipo de 'descarga de Wi-Fi' em 
menor escala", diz Michael Howard, cofundador da Infonetics Research, empresa de pesquisa 
de mercado. 
 
As antenas são muito mais baratas e menos invasivas que as torres de telefonia celular. São 
aproximadamente do tamanho de uma bola de futebol, custam cerca de US$ 800 cada uma e 
são instaladas em postes ou telhados - as torres de telefonia celular podem custar mais de 
US$ 200 mil. Representantes da Towerstream percorreram Manhattan para persuadir síndicos 



e proprietários de edifícios a permitir que a empresa instale os dispositivos em seus imóveis. A 
empresa paga entre US$ 50 e US$ 1 mil por mês por instalação, dependendo da localização. 
 
Há pouca dúvida sobre a demanda dos consumidores. No ano passado, a Towerstream realizou 
um teste de três meses com uma rede de 200 dispositivos Wi-Fi em Manhattan. Sem nenhuma 
divulgação, a rede sustentou o tráfego gerado por 20 milhões de sessões na web iniciadas por 
consumidores que por acaso encontraram os recursos da Towerstream ao buscar uma conexão 
Wi-Fi gratuita. Isso equivale a um quinto do tráfego Wi-Fi gerado pela AT&T durante os 
mesmos três meses em seu hotspots, que incluem a maioria dos pontos de venda da 
Starbucks e do McDonald's. A expectativa é de que a demanda aumente, mesmo com a 
migração das redes de telefonia celular da atual tecnologia 3G para a 4G. Embora a 4G seja 
aproximadamente quatro vezes mais rápida que a 3G, a projeção é de que o tráfego de dados 
total crescerá mais de 30% ao ano, segundo diversos estudos. "Se qualquer uma dessas 
estimativas estiver perto da verdade, essas redes 4G operarão a plena capacidade quase 
imediatamente", diz Thompson. 
 
O preço das ações da Towerstream aumentou de US$ 3,71 no início de abril para US$ 5,21, 
por causa das ambições da companhia no terreno Wi-Fi, diz Ilya Grozovsky, analista do 
Morgan Joseph TriArtisan Group, especializado em informações financeiras. "Jeff está 
evidentemente muito animado com essa oportunidade", diz Grozovsky. "Mas enquanto não 
firmarem contratos com as telefônicas, esse negócio ainda é muito teórico". Se as operadoras 
decidirem construir sua própria infraestrutura Wi-Fi em vez de alugá-la da Towerstream, 
Thompson poderá precisar dar um passo mais arriscado: vender diretamente aos 
consumidores. Se o projeto para Manhattan decolar, Thompson diz que vai avançar para San 
Francisco, Chicago e, depois, para outras sete outras cidades. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 jun. 2011, Empresas, p. B2. 


