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Início da comunicação sem fio

● 1997 foi o início dos testes para redes sem fio, conseguindo 
alcançar no máximo até 1Mbps

● Chegou no Brasil em 2008, com a popularidade do android
● As expectativas iniciais deles era que conseguisse manter a 

pessoas conectadas a longa distância



Bolsa de valores

Qualcomm, uma 
maiores fabricantes de 
roteadores do mundo

2013-out estava com 
148 BRL, chegando a 
ter um crescimento de 
233% em 5 anos



Last Mile

É uma opção para quando a 
operadora não tem rede até 
aquele local

Existe duas soluções para isso

1. Liberalização dos mercados 
de telecomunicações

2. Comunicação sem fio como
 Wireless Mesh e WiMAX 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Wireless_Mesh&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/WiMAX


Wireless ISP
É um sinal emitido por 

antenas que se espalham pela 
cidade com a tecnologia de 
malha  e utilizando uma faixa de 
frequência destinada, sendo 
captada por roteadores do 
cliente

Quando utilizada em uma 
cidade com investimento é 
utilizada também para 
localização e rede privada.



Empresa Vivo

● Roteadores
● Wi-Fi seguro
● Aumento no crescimento de vendas em relação ao meio de 

acesso.
● Ambiente doméstico 
● Ambiente empresarial 
● IOT na cidade de florianópolis



Previsões para o avanço: Wi-fi 6

● Velocidade: 9.6 Gbps
● Roteador: sem necessidade de divisão de largura de banda.
● Economia de energia : “Target Wake Time”
● Segurança: WPA3



Wireless: Last mile

A comunicação sem fio wireless consiste na transferência de dados e 
informações sem fios ou cabos, para a última milha é realizada por 
antenas de rádio ou via satélite.

A infraestrutura sem fio da última milha deve ter influência crescente 
de uso de bandas de espectro de bandas de espectro de ondas 
milimétricas para atender as necessidades do 5G. 



Conclusão
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