
Redes sem fio:
autonomia do ambiente
Simples, barata e fácil de instalar, a tecnologia wireless ganha espaço cada vez maior

nos mais diversos ambientes, por sua praticidade e eficiência

logia, no Brasil, e por uma razão
muito simples: preço. Nos últimos
dois anos, os custos dos produtos
wireless caíram na mesma propor-
ção do aumento da oferta de har-
dware, software e de novas soluções
nessa área. Esses fatores têm moti-
vado muitas empresas de grande,
médio e pequeno porte a optarem
por esta tecnologia.

As aplicações de soluções wire-
less são as mais variadas. Podem ser
usadas em ambientes internos (LAN)
e externos (WAN) e em locais
onde haja dificuldade para passar o
cabeamento, ou ainda em casos
onde a empresa tem urgência na
instalação da rede. Aliás, o grande
argumento de vendas desta tecno-
logia é a independência e autono-
mia que a rede sem fio permite.
Mudanças de layout de um escritó-
rio ou a incorporação de mais fun-
cionários são mais facilmente rea-

lizadas quando a infra-estrutura
tecnológica é wireless.

Os produtos sem fio vão desde
equipamentos de infra-estrutura
como switches e roteadores, que per-
mitem interligar servidores e desk-tops
e assim montar uma rede de tecno-
logia; os acess points, pequenas ante-
nas internas que garantem o tráfego
de energia e a ligação wireless; e os
cartões PCMCIA, instalados em
desk-tops e notebooks, na freqüência
dos acess points criam um caminho
onde passam os dados pela rede.

60 RAZÃO CONTÁBIL FEVEREIRO 2005

PROCURA PELA MOBILIDADE E

praticidade das soluções
sem fio têm movimenta-
do o mercado de tecno-



No crescente mercado sem fio, pode-
se ainda acrescentar os mouses e te-

clados wireless e os equipamentos de
mobilidade como celulares e PDAs
(Personal Digital Assistants).

Fabricantes como 3Com, Trellis,
Enterasys, D-Link, Trend Micro e
outros têm investido no desenvol-
vimento destes produtos, de olho no
grande potencial desse mercado.
Executivos do setor afirmam
que o mercado mundial de
redes sem fio deve movi-
mentar cerca de US$ 3 bi-
lhões até 2008.

A 3Com fabrica equipa-
mentos de infra-estrutura de
rede sem fio como switches,

controles de tráfego e acess

points e desenvolve softwares
para gerenciamento de mo-
bilidade. Para o mercado de
pequenas e médias empresas,
a 3Com tem a linha Office Con-
nect, que permite a instalação de acess

points no ambiente e de cartões e pla-
cas PCMCIAs nos servidores, micro-
computadores e notebooks.

O consultor de redes para a
América Latina da 3Com, Fernan-
do Bitti, garante que essa linha de
produtos é de fácil instalação
e pode ser implantada pelo

ta para os cuidados que se deve ter
ao implantar uma rede wireless em
ambientes internos e externos, para

evitar as interferências na transmis-
são dos dados.

Segundo o executivo, prateleiras
de aço, fornos de microondas ou al-
guma outra antena instalada no lo-
cal podem dificultar e interferir na
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próprio usuário. Manuais explicati-
vos acompanham os equipamentos

e um serviço de help-desk do fa-
bricante e do canal de revendas
auxilia neste serviço. Apesar

destas facilidades, o executivo aler-

propagação das ondas de freqüên-
cia dos acess points. "Nestes casos,

deve-se fazer um estudo do local
(site survey) para que o acess point

seja instalado na distância adequa-
da. Há ambientes que necessitam de
uma maior quantidade de pontos de
acesso", explica Bitti.



Estas pequenas antenas internas
ou pontos de acesso alcançam até
cem metros, e as externas, com re-
petição, podem ampliar o alcance da
rede em até quilômetros de distân-
cia. Há potentes antenas e soluções
wireless que são usadas para ligar
campi de universidades e grandes
redes hospitalares. As redes wireless
estão mais rápidas. Atualmente, os
padrões 802.11 b, com capacidade
de banda de 11 Mbps e o 802.11a,
de 54 Mbps, foram substituídos

FERNANDO BITTI: alerta para que não ocorram interferências na transmissão de dados

pelo padrão 802.11g, com capaci-
dade de banda de 108 Mbps. Este
último, ainda é compatível com a
versão 802.11a.

"Pequenos e médios escritórios
são ambientes apropriados para o
uso da tecnologia wireless", defen-
de o diretor-executivo da Trellis,
Cássio Spina. Os produtos da em-
presa são voltados para este segmen-
to. Um acess point da Trellis custa
R$ 498,00, um roteador R$ 600,00,
placa PCMCIA, R$ 185,00, cartão
R$ 245,00 e o adaptador USB,
R$ 332,00. O ponto de acesso da
3Com, da linha Office Connect,
sai por US$ 177 e um adaptador
USB, US$ 99.

O diretor da Trellis concorda com
o executivo da 3Com e informa que
para se obter o máximo benefício de
uma rede sem fio deve-se fazer um
estudo do ambiente em que esta tec-
nologia vai ser instalada. Para os pro-
jetos maiores em médias e grandes em-
presas, o site survey deve ser feito por
técnicos do fabricante ou do canal de
comercialização do produto. "Em
ambientes menores, pequenos escri-
tórios, nossos produtos vêm com
manual em português, que permite ao
usuário instalar os equipamentos.
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Se preciso, oferecemos suporte técni-
co para garantir a qualidade e segu-
rança da implantação", afirma.

Projetos mais complexos como
entre dois prédios requerem uma
análise mais detalhada para detectar
possíveis interferências na transmis-
são dos dados. "Para garantir a efi-
ciência no funcionamento da tecno-
logia wireless, principalmente, nes-
ses grandes projetos é importante que
especialistas façam um site survey no
ambiente, na etapa de pré-venda",
afirma o executivo da 3Com.

A linha Enterprise da 3Com des-
tina-se a infra-estruturas maiores —
mercado corporativo de médias e
grandes empresas. Um switch Lan,
para ambiente interno, custa US$
5.100, um ponto de acesso US$ 470
e um roteador de viagem, US$ 133.
Este produto é uma das novidades da
empresa, lançado no ano passado, que
permite ao executivo, ao viajar, trans-
formar qualquer rede cabeada (com
fios) em rede wireless, sem fio.

Outro detalhe a ser estudado em
um projeto wireless é a questão de
segurança.

Segundo o executivo da 3Com,
num ambiente corporativo que tenha
de 50 a cem funcionários é maior

CASSIO SPINA: "Pequenos e médios
escritórios são ideais para o wireless"

a necessidade de proteção do tráfego
dos dados. "Para projetos robustos
é importante gerenciar o acess point
e controlar o acesso dos usuários cor-
porativos", diz Fernando Bitti. Para
este gerenciamento remoto a 3Com
lançou acess points da família 7000
e o 8000, que centraliza todas as
funções avançadas da rede, como
controle de acesso e ainda permite
criptografar as informações.

Em uma rede wireless, como a
informação trafega pelo ar, é impor-
tante também o uso de software de

criptografia. Para Bitti, nos proje-
tos menores, em escritórios de 5 a
dez funcionários, a criptografia não
é imprescindível. As soluções de
criptografia podem ser instaladas
nos servidores ou nos acess points
com estrutura de controle como os
da família 7000 e 8000 da 3Com,
para garantir que as informações vão
chegar em segurança em seu desti-
no. A criptografia é um mecanismo
de código que, por assim dizer, em-
baralha as informações quando saem
da origem, e elas trafegam assim até
chegarem ao destino, quando são
desembaraçadas e o acesso às infor-
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mações corretas é permitido.


