
UMA PROMESSA
DE CURTO PRAZO
POR BAIXO DAS PLUMAS E PAETÊS, O WlMAX MOSTRA-SE UMA TECNOLOGIA PROMISSORA

E CAPAZ DE MUDAR A REALIDADE DA BANDA LARGA, PRINCIPALMENTE NA AMÉRICA LATINA

uem acompanha o mundo da TI
certamente já notou que ele é
movido pelos chamados hypes. A
cada ano novas siglas chegam com
a promessa de resolver os princi-
pais problemas das corporações a
um custo cada vez mais baixo. A
vedete do momento é o WiMax.
"Toda tecnologia tem um hype e
muitas das coisas ditas nessa fase
não são verdades absolutas. Só nos
próximos dois anos vamos enten-
der do que o WiMax é capaz", pon-
dera Lindsay Schroth, especialista
do The Yankee Group.

Tecnologia que permite a
transmissão sem fio de dados em
alta velocidade a distâncias relati-
vamente extensas (estima-se que
até 50 quilômetros), o WiMax não
é exatamente uma novidade. O
principal diferencial em relação a
seus similares - internet via rádio,
BWA (sigla de broadband wire-

less access ou acesso em banda
larga sem fio) ou soluções pré-
WiMax - é a padronização e inte-
roperabilidade dos aparelhos, que
visa a um aumento de qualidade,
proteção do investimento e, prin-
cipalmente, redução dos custos
com ganhos de escala.

Tais características foram
alcançadas graças ao esforço de
grandes fabricantes reunidos no
WiMax Fórum. Nascido em
2003, o fórum vem trabalhando
para criar consciência mundial
acerca das tecnologias de banda
larga sem fio (BWA) e preferên-
cia pelos produtos certificados;
definir as especificações técnicas
e funcionais do padrão 802.16;
garantir a interoperabilidade dos
aparelhos certificados no padrão
e espalhar líderes regionais que
coordenem atividades locais em
todo o mundo.
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O primeiro ponto a ser entendido é a exis-
tência de dois "tipos" de WiMax: o fixo e o
móvel. Regido pelo padrão 802.16-2004, o
WiMax fixo é o mais semelhante à maior parte
das tecnologias disponíveis atualmente e deve
se tornar realidade em 2006, já que o lança-
mento dos primeiros equipamentos certificados
está previsto para até o final deste ano. O WiMax
fixo aparece como um forte substituto dos atuais
meios de acesso à internet por banda larga -
especialmente cabo e ADSL. Já o WiMax móvel
deve ter seu padrão - o 802.16e - ratificado em
meados deste ano e a expectativa é que comece
a dar os primeiros passos em 2007.

WiMax fixo: alvo de países em desenvolvimento
Em vez da rede telefônica ou dos cabos de

TV por assinatura, o ar. O WiMax fixo é exa-
tamente isso, um substituto dos atuais meios
de acesso à internet por banda larga - espe-
cialmente cabo e ADSL.

Países em desenvolvimento ou com grandes
extensões devem ser os mais interessados pelo
WiMax fixo. Esta é a previsão de analistas e for-
necedores, já que existe uma grande demanda e
falta infra-estrutura suficiente para atendê-la.
"O Brasil tem um imenso potencial para a tec-
nologia, pois acumula estas duas característi-
cas", avalia Ronaldo Miranda, diretor de marke-
ting e vendas da Intel para a América Latina.
Lindsay, do Yankee, concorda. "O WiMax terá
um papel muito importante na América Latina
no atendimento à demanda por banda larga não
coberta pelas redes fixas".

As vantagens deste novo meio em relação
aos disponíveis atualmente são flexibilidade,
time to market e, principalmente, preço. "A
expectativa é que, já em 2006, o custo da CPE
do WiMax seja de cerca de 450 dólares. Daqui a
um ano e meio, esse valor tem de cair a 250 dóla-
res no máximo", afirma o executivo da Intel,
explicando que, atualmente, os equipamentos
instalados nos clientes nas tecnologias pré-
WiMax (proprietárias) têm custo entre 400 e
1200 dólares. Lindsay é mais conservadora. Para
ela, inicialmente as operadoras devem usar a
novidade principalmente para atender o merca-
do de SMB; e, apenas em 2007 ou 2008, deve
chegar efetivamente ao mercado residencial.
"Nos primeiros anos, o custo não será tão com-



petitivo em relação ao DSL ou ao cabo", acredita.
Movido por estudos ou por hype, o que pare-

ce é que o mercado está se movimentando em
direção ao WiMax. "Já fizemos trials em algu-
mas operadoras e estamos na segunda fase de
testes na Telefônica", garante Ginaldo Pereira,
diretor-geral da Alvarion no Brasil. Seu equipa-
mento pré-WiMax, o Breezemax 3500, opera na
freqüência licenciada de 3,5 GHz e já está dispo-
nível no Brasil. Outros dois modelos - funcio-
nando em 2,5 GHz (também licenciada) e 5,8
GHz (não licenciada) - devem chegar ao país até
o início de 2006. "Acreditamos em demanda
maior pelas faixas que depende de licença, prin-
cipalmente pelas empresas maiores, como ope-
radoras. A licença é garantia de qualidade",
comenta o executivo.

Outra empresa que vem apostando suas
fichas em soluções pré-WiMax é a Motorola.
Joeval Martins, diretor da divisão da compa-

nhia, garante que a linha Conopy vem tendo
uma aceitação surpreendente nos seus três anos
de existência. "Hoje, temos cerca de 250 mil
rádios instalados em todo o mundo", comemo-
ra. Para ele, a busca por freqüência licenciada é
um dilema infundado das operadoras. "Estamos
testando a solução em uma operadora fixa e uma
móvel", diz Martins. Ele adianta que uma tele
irá iniciar o uso comercial da tecnologia muito
em breve. Com isso, as expectativas são otimis-
tas. "Acreditamos que o WiMax deve gerar
aumento da receita de banda larga da Motorola
na América Latina em 35% a 40% até 2007."

O enigma do WiMax móvel
"Uma grande incógnita." É assim que Martins,

da Motorola, define o WiMax móvel. Variação
do padrão 802.16 que irá dar mobilidade à tecno-
logia - permitir a transmissão de dados em movi-
mento e a utilização de CPEs embutidas em note-

books e PDAs -, essa versão do
WiMax ainda não tem um mode-
lo de negócio claro.

Uma das possibilidades que
vêm sendo defendidas é a sua uti-
lização como um concorrente dos
celulares. Mas as coisas não
devem ser bem assim. "O foco do
WiMax é a transmissão de gran-
des volumes de dados, enquanto
os celulares têm como objetivo
principal a comunicação por voz.
Em alguns momentos suas fun-
ções podem coincidir - como na
transmissão de dados via celular
ou utilização de VoIP com o
WiMax -, mas são tecnologias
muito mais complementares que
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concorrentes", avalia Miranda, da Intel.
Lindsay não acredita na utilização do WiMax

móvel para comunicação de voz e prevê que o
sucesso dessa vertente deve acontecer com
avançadas aplicações de dados em mercados
desenvolvidos, com destaque para a Coréia. "A
performance para transmissão de dados deve
ser melhor que a da 3G. Mas o preço, ao menos
inicialmente, deve ser alto", acredita.

Enquanto muitos discutem, a Navini Net-
works trabalha sua tecnologia (proprietária) que
segue um modelo muito semelhante ao do
WiMax móvel. Martin Cross, diretor de vendas
da fornecedora, acredita que a banda larga portá-
til tem dezenas de aplicações e um forte apelo
junto aos consumidores. "Para os usuários, a natu-

LINDSAY, DO YANKEE: Só VAMOS ENTENDER o WIMAX
NOS PRÓXIMOS DOIS ANOS

reza 'plug and
play' de nossas
soluções signifi-
cam mais simpli-
cidade e menor
custo", destaca.

Já utilizados
comercialmente
no Brasil, os produtos Navini têm dois alvos prin-
cipais.De um lado, as companhias detentoras de
licenças; de outro, pequenas empresas interessa-
das em atuar nas faixas de espectro não-licencia-
das. "Pretendemos crescer nossa base instalada o
máximo possível - e o mais rápido posssível - e,
assim, provar o valor da banda larga portátil",
conclui Cross.

Fonte: InformationWeek Brasil, ano 7, n. 141, p. 46-49, 20 jun. 2005.




