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Pode parecer coisa de maluco, mas em breve poderemos analisar a história do acesso à internet 
por banda larga dividida em antes e depois (AW e DW) da chegada do WiMAX. Até hoje, as 
pessoas podem acessar a internet através de pontos pré -estabelecidos, seja através de um par 
telefônico via ADSL ou via TV a cabo usando cable modem residenciais, ou via linhas dedicadas 
alugadas das operadoras, e mais recentemente em pontos públicos como um cybercafé, sala de 
aeroporto, etc. Com o WiMAX , a mais recente tecnologia anunciada pelos fabricantes de redes 
sem fio do mercado, cuja última fase de lançamento está prevista, segundo especialistas, para o 
segundo trimestre de 2005, as pessoas vão acessar a web de lugares inusitados como da beira da 
praia, da estrada, do campo ou até mesmo do Cristo Redentor.  
 
Sob essa perspectiva, a internet passará a fazer parte da vida das pessoas da mesma forma que 
um relógio de pulso faz. Isso graças às novas tecnologias que hoje nos permitem carregar 
handhelds, notebooks e smartphones. O WiMax vem para romper empecilhos do acesso à internet 
em alta velocidade por redes sem fio, seduzindo novos provedores de serviços e operadoras 
tradicionais que vêem nessa tecnologia uma alternativa complementar à infra-estrutura de cabos, 
agregando portabilidade e mobilidade. Há várias gigantes da indústria de TI e Telecom defensoras 
e colaboradoras no desenvolvimento do WiMAX, através do WiMAX Fórum, que objetiva 
padronizar os equipamentos de Acesso Broadband Wireless no padrão IEEE 802.16. Com isso, a 
interoperabilidade entre os produtos de todos os fabricantes ficaria garantida.  
 
A proposta desta nova tecnologia, que se baseia em freqüências de radiotransmissão de vários 
espectros (5,8 GHz, 3,5GHz, 10,5 GHz), prevê que os dispositivos de acesso não vão necessitar 
de uma linha de visada, assim como os celulares, e podem transmitir e receber dados sem que o 
usuário tenha que apontar seu aparelho na direção de uma antena. Atualmente os rádios que 
conhecemos precisam desta visada, mas o WiMAX funciona de outra forma.  
 
Outra característica importante do WiMAX é a possibilidade de acesso com mobilidade e 
portabilidade, ou seja, podemos nos locomover e continuar acessando dados em alta velocidade. 
Imaginem um carro da polícia podendo ter uma câmera ou um display que enquanto se 
movimenta pode visualizar imagens de um incidente em tempo real.  
 
Mas, diante das notícias recentes das operadoras, que têm anunciado inovações como a 
transmissão de TV pelo celular, vale perguntar se a terceira geração (3G) da telefonia móvel e a 
tecnologia WiMax serão concorrentes ou complementares? Esta pergunta ainda não pode ser 
respondida facilmente, mas a proposta do WiMAX é "baratear" a transmissão de dados em alta 
velocidade. Imagine a vantagem das operadoras de telefonia podendo implantar uma rede de alta 
velocidade cobrindo áreas metropolitanas com custos até 10 vezes menores do que as atuais 
redes celulares?  
 
Por tudo isso, já se sabe que o WiMAX vem para revolucio nar. O envolvimento de empresas 
colossais interessadas nessa nova tendência é uma prova disso. Só não se sabe exatamente 
quando e onde essa tecnologia vai estar disponível comercialmente. Entretanto, o que já está em 
franca operação são os produtos chamados de Pré-WiMAX, através de um ponto-multiponto que 
possibilita a implementação imediata de aplicativos de WiMAX como segurança e vigilância 
públicas, acesso de última milha e redes metropolitanas de alta velocidade, transmissão de 
imagens e voz sem deixar de fornecer um caminho de atualização posterior para o status 
Certificado do Fórum de WiMAX. A aposta é que o WiMAX será capaz de prover acesso de alta 
velocidade à internet para áreas do tamanho de uma cidade e grandes populações. A tecnologia é 
vista, embora ainda gere algum ceticismo, como o sucessor de longo alcance do WiFi, tecnologia 
de conexão sem fio de curto alcance hoje amplamente utilizado em aeroportos e cafés do mundo.  
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