
Ericsson lança solução Wi-Fi otimizada para estádios 
 
 

 
Wi Fi pode ser melhorado nos Estádios 

 
Assistir a um jogo, show ou outro evento em um estádio lotado tem sido uma experiência em 
que muitas pessoas querem compartilhar imediatamente com amigos e parentes por meio de 
vídeos e fotos nas redes sociais. Mas, às vezes, a interação via Facebook, Twitter ou mesmo 
SMS durante esses eventos pode ser complicada devido ao aumento repentino no tráfego da 
rede.  
  
Além disso, a imprensa precisa ter condições ideais para fazer um bom trabalho. Para superar 
esse problema e oferecer a melhor experiência aos usuários de dispositivos móveis nos 
estádios, a Ericsson (NASDAQ: ERIC) lançou uma solução Wi-Fi otimizada especificamente 
para estes locais. A solução consiste de dois produtos:o ponto de acesso Wi-Fi AP 5114 e o 
controlador Wi-Fi WIC 8000. Juntos, eles criam uma rede Wi-Fi integrada à rede móvel, de 
acordo com a abordagem única da Ericsson para redes heterogêneas. 
  
No seu relatório Traffic and Market Report, a Ericsson prevê que o tráfego de dados crescerá 
10 vezes entre 2011 e 2016, impulsionado principalmente pelo uso do vídeo. Esse crescimento 
previsto, combinado à popularidade e onipresença do Wi-Fi em dispositivos móveis, criou uma 
tendência entre as operadoras de implantar suas próprias redes Wi-Fi. Dado que os aplicativos 
de redes sociais e vídeo têm uso pesado, sobretudo durante grandes eventos, o tráfego móvel 
em estádios é especialmente elevado. 
 
O resultado é que, do ponto de vista das operadoras, estádios são como pequenas cidades 
densamente populosas, que requerem uma vasta gama de soluções sem fio – as chamadas 
pequenas células, sistemas de antena distribuída (DAS) e o Wi-Fi, que atua como um 
complemento para a já existente macro rede – para tratar de todas as exigências de cobertura 
e capacidade. 
  
Clayton Cruz, diretor de banda larga móvel da Ericsson América Latina e Caribe, diz: "Esta 
solução Wi-Fi, que representa o nosso primeiro lançamento de produto Wi-Fi desde a aquisição 
da BelAir Networks em abril deste ano, permite que proprietários e gestores de estádios 
ofereçam aos fãs e torcedores as mesmas opções que têm ao assistir eventos em casa, 
incluindo replays instantâneos e feeds de conteúdo com visões múltiplas. Nossa solução 
atende a todos os requisitos que as operadoras possam ter para uma cobertura sem fio 
abrangente, coordenada e integrada”. 
 
Fonte: AdNews. [Portal]. Disponível em: 
<http://adnews.uol.com.br/pt/tecnologia/ericsson-lanca-solucao-wi-fi-otimizada-
para-estadios.html>. Acesso em: 17 out. 2012. 
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