
O EXECUTIVO SÉRGIO SÁ caminho com
entusiasmo juvenil pelo quarteirão que separa o seu
escritório da Avenida Paulista. Ao dobrar a esquina,
ele aponta para um prédio e diz: "Lá de cima, a vista
é linda". Ele sobe os degraus que levam ao telhado do
edifício como se fizesse seu exercício matinal diário e
abre a porta de ferro que revela a antena da Universal
Telecom S.A. (Unitelco). A imagem da estrutura me-
tálica de 20 metros de altura impressiona, também a
vista de 360° da metrópole que a Unitelco cobre com
um serviço de transmissão de dados pioneiro. "O
WiMAX é a rede inteligente, será a rede das redes",
acredita Sá, diretor comercial da Unitelco.

Com uma malha de antenas que abrange São Pau-
lo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além do Grande
ABC, Campinas e Sorocaba, a Unitelco é a primeira a

oferecer no Brasil os serviços WiMAX. Trata-se da
nova geração da transmissão de dados em alta veloci-
dade, que em vez de fios de cobre telefônicos ou fibras
ópticas usa o ar como meio - é como um gigantesco
hot spot, a rede conhecida como WiFi.

A Unitelco não é única na América Latina. Na Ar-
gentina, a Millicom está usando WiMAX para duplicar
sua cobertura geográfica de serviços de dados wireless
neste ano. Em Santiago, a Coasin Chile a oferecerá para
o acesso de última milha. Parece ser a decolagem de
uma nova febre de conectividade na região.

O WiMAX é, entretanto, uma tecnologia ainda no
início. "Ainda é incipiente", diz Félix Guanche, dire-
tor de tecnologia sem-fio para a América Latina da
canadense Nortel, em Miami. "Mas será um salto
muito grande na largura de banda", diz. O WiMAX
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deverá amadurecer rapidamente, numa escalada que
promete ser avassaladora. Se não houver atrasos, a
oferta comercial será plena e farta em 2007, conectan-
do também executivos que se movem pelas metrópo-
les com seus notebooks e PDAs. "Tudo dependerá da
definição dos padrões e da curva de custo para o con-
sumidor final", diz Guanche.

Quando este momento chegar, os pioneiros querem
ser premiados pela ousadia. "Estamos low profile, tra-
balhando só o mercado corporativo", diz Sá, da Uni-
telco, empresa brasileira mas de capital 100% norte-
americano. Em 1998, o empresário Luis Kotek reuniu
um grupo de investidores privados para entrar no mer-
cado brasileiro de transmissão de dados e optaram
pelos serviços wireless. A Unitelco investiu US$ 9
milhões em uma rede de 45 Mbps, com cem antenas
repetidoras, dos quais US$ l milhão foi gasto na licen-
ça do serviço, na freqüência 10,5 GHz, e USS 2 mi-
lhões para capacitar a rede com a tecnologia WiMAX.

Desde fevereiro, dez antenas da Unitelco operam
WiMAX, e até junho serão mais 50. Entre os clientes
atuais da Unitelco estão a rede de lojas de material cons-
trução Center Castilho e o laboratório de análises médi-
cas Delboni Auriemo, que transmite os exames via inter-
net para as filiais. São as conexões ponto-a-ponto, porém,
entre antenas fixas, uma espécie de pré-WiMAX. "São
compatíveis com as WiMAX, pois os equipamentos con-
templam todas as características do sistema", diz Sá.
LOW PROFILE OUSADO. O nó semântico está no fato de
a tecnologia seguir em fase de padronização no
WiMAX Fórum, organização que reúne cerca de 250
fabricantes de equipamentos de telecomunicações,
computadores, software e operadores. O WiMAX é
definido pelo padrão industrial 802.16, que determina
as regras de comunicação entre as antenas e os termi-
nais remotos, de fabricantes diferentes. A norma já
avançou da versão "a" à "d", que incorpora tecnologi-
as que superam barreiras como a falta de uma visada
direta, ou seja, fazer com que o sinal reflita em prédios
e outros obstáculos sem perder qualidade.

Mas a versão mais aguardada é a 802.16e, que será
definida pelo WiMAX Fórum em julho. Ela vai esta-
belecer como ocorrerá a transmissão para equipamen-
tos em movimento, passando da cobertura de uma an-
tena para outra, e como as redes de dados das operado-
ras de telefonia celular conversarão com a rede
WiMAX. Será a rede "nômade", jargão criado pela
indústria para a nova infra-estrutura. "A definição dos
padrões é a única forma de fazer com que os terminais
remotos sejam barateados", diz Cristián Brickle, ge-
rente de produtos da Coasin Chile.

Por isso, as gigantes da tecnologia se preparam
para a produção em massa de equipamentos, hoje li-
mitada a empresas recém criadas como a RedLine
Communications. Quando a versão "e" estiver pronta,
a fabricante de processadores Intel terá um papel
crucial na disseminação da tecnologia, incorporando-
a nos chips de notebooks, em uma evolução do Centri-
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no, que reconhece automaticamente as redes WiFi de
hot spots e as WLANs (redes corporativas sem fio).
Em fevereiro, a Intel anunciou uma parceria de desen-
volvimento com a fabricante de telecomunicações
francesa Alcatel. Em março, a Nortel anunciou uma
joint-venture com a coreana LG Electronics, uma das
maiores fabricantes de telefones celulares, para desen-
volver equipamentos 802.16e.

No lado dos serviços, a empresa de pesquisas Pyra-
mid Research prevê que as operadoras de telefonia
fixa serão as primeiras a atacar o mercado com força
quando os produtos baseados na 802.16e
saírem do forno, em 2007. "As operadoras
fixas disputarão a fatia do mercado de da-
dos móveis", diz o analista da Pyramid
Ozgur Aytar, autor de um relatório sobre
WiMAX. Segundo o documento, em 2009
haverá 10,9 milhões de assinantes individu-
ais de serviços WiMAX, a maioria ainda com equipa-
mentos 802.16d, enquanto a taxa de crescimento será
de 64% anuais para os usuários 802.16e.

Segundo a Pyramid, a adoção do WiMAX será mais
rápida nos países em desenvolvimento, que podem pu-
lar uma etapa na oferta de acesso à rede, dada a baixa
taxa de adesão dos usuários latinos aos serviços de ban-
da larga tradicionais como ADSL e cable modem. Cada
antena WiMAX cobre até 50 km de raio, ou l0 km em
áreas com grande densidade de edifícios. O usuário
corporativo recebe uma antena com um roteador (equi-
pamento que comanda o tráfego de dados).

Para os usuários de notebooks e PDAs, a veloci-
dade será a vantagem do WiMAX nômade sobre as
redes de dados das operadoras de telefonia celular
(1XRTT e EVDO, nas operadoras CDMA, e GPRS e
EDGE, nas GSM). As celulares atingem no máximo
2,4 Mbps, e o WiMAX terá as velocidades do cobre,
até 280 Mbps. Para as empresas, o WiMAX ocupará
a lacuna financeira entre as conexões ADSL (entre
R$ 50 e RS 350 mensais, até 2 Mbps) e as dedicadas
(R$ 800 a R$ 1.000). "Nosso primeiro alvo serão as
pequenas e médias empresas", diz Sá.

As operadoras de celulares não desistirão facilmente
do mercado de dados móveis. Elas evitam comentar o
assunto, por esperar a definição da norma "e". "O
WiMAX não é bom para tudo", diz Carlos Rivera, vice-
presidente de desenvolvimento de negócios para a
América Latina da Qualcomm, a criadora do padrão
CDMA. Ele diz que WiMAX não terá vantagem econô-
mica e de performance sobre as redes EVDO e UMTS
(de terceira geração). "É marketing hype", diz Rivera.

Mesmo com o WiMAX ainda em seus primeiros
passos, os pioneiros já fazem as contas. A Unitelco pre-
vê duplicar até 2006 o faturamento atual de US$ 5 mi-
lhões (2004). "O WiMAX é um caminho sem volta e
sem muito risco", afirma Sérgio Sá. Do alto da Aveni-
da Paulista, seu desafio será enfrentar a chegada das
gigantes da telefonia, que já estão de olho no bolo mi-
lionário que transitará pelo ar na forma de dados.

Fonte: América Economia, n. 297, p. 54-55, 21 abr. 2005.




