
A EVOLUÇÃO
DA MOBILIDADE
Criada inicialmente
como um novo
recurso de
comunicação
para as tropas do
exército norte-
americano, a
tecnologia de
redes Mesh chega
ao mercado como
peça-chave na
expansão das
redes sem fio
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m dos poucos consensos

mundiais da atualidade é

de que o advento de novas

tecnologias serve principalmente

para melhorar as condições do dia-

a-dia de milhares de pessoas ao re-

dor do globo. Apesar da finalidade

louvável, essa não é, na maioria das

vezes, o objetivo principal para a

criação de novas soluções.

Na década de 90, a Darpa (De-

fense Advanced Projects Agency),

agência de pesquisas das forças ar-

madas dos Estados Unidos, come-

çou a estudar uma tecnologia para

facilitar a comunicação no campo

de batalha, eliminando a necessi-

dade de um ponto central de rede,

de forma que todos os elementos

das tropas (helicópteros, tanques,

além dos próprios soldados) pu-

dessem trocar informações direta-

mente, em tempo real e lógico, sem

a necessidade de fios. É assim que

surge o conceito das redes Mesh -

do termo malha, em inglês - que de

uma simples pesquisa passou ao

uso prático durante a ainda inaca-

bada Guerra do Iraque.

Deixando de lado o uso ques-

tionável da tecnologia, na prática,

as redes Mesh já chegaram ao

mercado prometendo revolucio-

nar as comunicações wireless. A

principal razão é que essas redes

usam uma topologia de conexões

redundantes entre os nós, criando

uma malha capaz de se autoconfi-

gurar e auto-reinstalar. Ou seja,

em caso de queda de um ponto

qualquer, a comunicação é assu-

mida pelos outros nós de forma

automática. Essa capacidade de

comunicação por múltiplos nós

acaba criando rotas alternativas

automáticas, evitando pontos de

congestionamento na rede e obs-

táculos de linha de visada.

Além disso, em uma rede Mesh

pura, cada dispositivo, incluindo

notebooks, PDAs e smartphones,

pode enviar tráfego diretamente

para outro. Tudo isso, somado às

características de uma rede sem fio,

como banda larga, suporte IP fim a

fim, transmissão de voz, dados e ví-

deo, recursos para posicionamento

geográfico sem a utilização de GPS

e suporte para dispositivos em mo-

bilidade total, em velocidades de

até 400 Km por hora.

Até agora, essa configuração se

mostrou extremamente atrativa

para a integração em banda larga

de municípios, coordenada por

prefeituras, universidades com

campus em extensas áreas abertas,

empresas de pesquisa e desenvol-

vimento e pólos petroquímicos e

de exploração marítima.

Os primeiros exemplos da tec-

nologia já estão em funcionamento

em vários municípios nos Estados

Unidos, como Manchester, em New

Hampshire, que integrou toda a fro-

ta de ônibus públicos, permitindo

gerenciar cada itinerário, enviando

aos pontos de ônibus a localização

exata de cada veículo e uma previ-

são, atualizada em tempo real, de

quanto tempo o mesmo levará pa-

ra chegar até o local.



Embora ainda pareça tímido,
esse mercado tem um enorme po-
tencial para crescer. Pesquisa divul-
gada pela Infonetics, em fevereiro
deste ano, prevê que as receitas
mundiais com a venda de nós de
acesso às redes Mesh devam cres-
cer 141%, totalizando 265 milhões
de dólares em 2006. No Brasil, em-
presas como Nortel, Motorola, Cis-
co e AI Solutions já possuem as so-
luções disponíveis ou estão em fa-
se final de certificação dos produ-
tos pela Anatel.
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A Nortel, escolhida para fazer a
integração, via redes Mesh, da ci-
dade de Taipei, em Taiwan, com
mais de 10 mil pontos de acesso,
conta com dez projetos-piloto no
interior de São Paulo."A idéia é co-
nectar pólos de produção comum
como os de calçados ou malhas,
por exemplo", explica Marcelo
Ceribelli, diretor para redes sem
fio da Nortel Brasil. A meta, se-
gundo ele, é fechar 2006 com pe-
lo menos quatro contratos no País.

O grande diferencial da tecno-
logia, na visão do executivo, é que
ela funciona no mesmo padrão do
Wi-Fi, o 802.11, eliminando a ne-
cessidade do usuário adquirir um
novo dispositivo receptor (laptop,
PDA ou smartphone)."Na verda-
de, para o usuário será um proces-
so totalmente transparente. Ele
não vai saber se está em uma rede
Wi-Fi ou Mesh", detalha.

Ceribelli também vê um grande
potencial de adesão nos municí-
pios menores, que geralmente não
são o foco das operadoras de tele-
fonia local."Nesses casos, um gru-
po se mobliza, contrata um link de
dados robusto e repassa o acesso
para toda a cidade via wireless
Mesh", exemplifica.

Escolhida para distribuir os
produtos Mesh da Tropos Net-
works no Brasil, a AI Solutions já
conta com três campus universitá-
rios testando a tecnologia - um em
São Paulo, outro em Minas Gerais
e um terceiro no Rio Grande do
Sul. Além disso, segundo Paulo
Cardoso, diretor de vendas e mar-
keting da empresa, algumas pre-
feituras que já contam com redes
wireless ponto-multiponto po-
dem expandir suas malhas, crian-
do miniredes.

Para o executivo, uma das maio-
res vantagens da tecnologia é que
ela apresenta preço similar ao de
uma rede de fibra, mas com manu-
tenção muito mais barata. "Uma
rede Mesh tem um custo operacio-
nal, no mínimo, cinco vezes menor
que a rede cabeada", garante Car-
doso. As perspectivas são tão oti-
mistas que, por conta da nova tec-
nologia, a empresa quer pratica-
mente triplicar seu faturamento lo-
cal neste ano, chegando à casa dos
14 milhões de dólares.

Apesar de contar com os produ-
tos já em fase de certificação, a es-
tratégia da Motorola para comer-

cializar redes Mesh no País é um
pouco diferente. A empresa conta
com equipamentos nas freqüências
2,4 GHz - não licenciada - e 4,9
GHz - em consulta na Anatel para
uso exclusivo de segurança pública,
mas prefere fazer um trabalho de
base, apresentando as tecnologias
aos órgãos públicos."Aqui percebe-
mos que a adoção de Mesh pode
esperar até 2007", avalia Bruno No-
wak, gerente de solução de negó-
cios da Motorola.

Para Nowak, mais importante
que conectar a polícia em Mesh é
fazer a digitalização dos rádios usa-
dos em todo o País. "Hoje mais de
dez Estados já contam com infra-
estrutura de rádio digital, mas ain-
da temos um longo caminho a per-
correr", comenta.

Mais que a oferta pura e sim-
ples da tecnologia, a Motorola
também está de olho no mercado
de aplicações para essas redes. En-
tre as idéias da empresa está a
transmissão de vídeo ao vivo em
estradas, praias e outros locais es-
tratégicos para a segurança.

Mesh x WiMax
A chegada da tecnologia Mesh
não tira de cena o WiMax, alar-
deado mundialmente como a
solução de todos os problemas
na área de banda larga e mobi-
lidade. Na visão de Marcelo Ce-
ribelli, diretor da Nortel, as tec-
nologias serão complementa-
res. "O custo de um terminal
WiMax inicialmente será bem
mais alto que o do terminal
que pode acessar Mesh. Hoje
todos os desktops já vem com
suporte para Wi-Fi (802.11). Co-
mo o WiMax móvel ainda não
está pronto, para o usuário fi-
nal, o Mesh é bem mais barato
e já está acessível", opina.
Para Cardoso, diretor da Al So-
lutions, as redes Mesh anteci-
pam o uso do WiMax. "Hoje o
WiMax prega uma interopera-
bilidade que ainda não tem e
não deve ter em curto prazo",
pondera. Já Nowak, da Motoro-
la, vê a chegada das redes
Mesh como uma oportunidade
para o usuário se familiarizar
com as novas redes de banda
larga. "Todas as correções e
adaptações serão feitas em
Mesh e quando o WiMax
chegar, o mercado já estará
pronto para adotar a tecnolo-
gia", conclui.
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