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As instituições podem contratar empresas especializadas ou desenvolver seu próprio sistema, 
mas a maior preocupação deve ser com a segurança. 
 
Realizar a implantação de uma rede sem fio é bem mais simples do que parece. É algo 
acessível até mesmo para pequenos escritórios e residências que possuem um ponto de acesso 
à rede em banda larga. O que muda, essencialmente, é o poder do sinal no que diz respeito à 
distância abrangida e os mecanismos de segurança utilizados. 
 
A empresa de telecomunicações Vex especializou-se nesse tipo de serviço e trabalha com 
instituições de todo o Brasil , como as paulistanas Fundação Getulio Vargas e Ibmec São Paulo.  
 
A organização realiza um estudo inicial sobre as necessidades do cliente e a infra-estrutura 
necessária para a implementação. "Para essa avaliação, verificamos quais são as barreiras 
para o sinal, como paredes e prédios, e os locais onde será necessária a instalação de antenas 
para emanar o sinal.  
 
Verificamos também quais salas terão restrição de acesso por opção da universidade. Somente 
a partir disso poderemos medir exatamente qual será o investimento necessário", afirma o 
gerente de marketing da Vex, Marcos Ferraz.  
 
A tecnologia da Vex é interessante para instituições que oferecem seus serviços para os 
estudantes em plataforma web e que desejam garantir um acesso flexível à rede. Assim, o 
simples fornecimento de pontos wi-fi garante atendimento on-line integral ao aluno. Na FGV, 
por exemplo, toda a interação via rede entre escola e aluno está na web e quase todos os 
estudantes possuem equipamento móvel para usufruir a tecnologia", afirma. 
 
Já a PUC-RJ optou por trabalhar com seu Centro de Estudos em Telecomunicações em parceria 
com a carioca Wings Telecom. Formada por ex-alunos da instituição, a empresa forneceu um 
projeto que definia os locais mais apropriados para a instalação dos pontos de acesso de forma 
a garantir sinal de qualidade pelo menor custo. A partir daí, a própria empresa comprou os 
equipamentos e implementou a estrutura de acesso. "Um dos maiores focos era a segurança. 
Trabalhamos com um sistema de criptografia de dados de última geração que exige dos alunos 
a instalação de um certificado digital em cada máquina que vai acessar essa rede", diz o 
professor da PUC-RJ, Luís da Silva Melo. 
 
Na Unifor, de Fortaleza, a rede foi desenvolvida inteiramente pela equipe de tecnologia da 
informação da própria universidade a partir do primeiro projeto piloto, o que permitiu verificar 
a melhor estratégia de instalação.  
 
A segurança também é um dos pontos-chave, uma vez que a estrutura permite acesso à 
intranet da instituição. "Liberamos o acesso mediante autenticação com número de matrícula e 
senha exclusivos dos usuários, dados protegidos pela forte criptografia característica das redes 
nos padrões 802.11b ou 802.11g", complementa. 
 
A Universidade São Judas Tadeu, de São Paulo, além de criar seu próprio projeto e utilizar 
seus profissionais para implantar uma rede sem fio, ainda investiu em ferramentas de 
desenvolvimento próprio para garantir uma experiência segura.  
 
Ao acessar a rede sem fio no campus, o único elemento que o usuário consegue acessar é uma 
página que informa sobre as medidas de segurança necessárias e passa instruções sobre o que 
é necessário para realizar sua autenticação na rede.  
 
Após esta etapa, semelhante à de alguns provedores de acesso cabeado, o aluno, professor ou 
funcionário está livre para realizar suas atividades na internet sem fio. 
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