
Sem fio mesmo  
 
Redes Mesh são consideradas mais seguras e atingem maior área de cobertura com menor 
custo. 
 
Ter acesso wi-fi ainda é um sonho para muita gente, inclusive empresas. E uma nova geração 
de redes sem fio já desponta no mercado, baseada na filosofia Mesh. Mas se a torrente de 
novas tecnologias geralmente é acompanhada de alta nos preços, esta vai contra a corrente. 
“As redes Mesh constituem em geral sistemas mais seguros, de maior área de cobertura, 
menor custo de instalação e operação comparadas às soluções convencionais”, diz Nobile 
Scandelari Jr., diretor-presidente da WNI do Brasil. 
 
Wireless Local Area Network (WLAN) é o termo genérico dado a redes locais sem fio e que 
empregam tecnologias de espalhamento espectral, utilizando normalmente as freqüências de 
2.4 GHz e 5.8 GHz. Neste ambiente, diversos equipamentos – laptops, VoIP Wireless, câmeras, 
PC – compartilham os mesmos recursos de rede sem a necessidade de cabos. A filosofia Mesh 
é a forma de implementar uma WLAN utilizando uma malha de equipamento Meraki. Ela 
envolve técnicas de processamento, roteamento, decisão de tráfego e gerência bastante 
evoluídas que permitem à rede total controle, balanceamento e recuperação de forma 
automática. 
 
A maior vantagem de uma rede Mesh está no ganho de escala. Todos os usuários se conectam 
a pontos de acesso, conhecidos como nodais (access point, nos sistemas convencionais). Uma 
nodal conectada à internet provê sinal para as demais nodais próximas, e cada qual gera sua 
própria rede de internet sem fio em torno de si para os usuários.  
 
Cada nova nodal inserida no sistema possibilita que a capacidade de tráfego seja ampliada e 
novas opções de rota sejam introduzidas, aumentando a confiança na rede. Diversos pontos de 
acesso à internet podem ser inseridos no sistema, em locais definidos pelo administrador, e o 
próprio sistema vai direcionar o tráfego de um determinado cliente para a melhor rota de saída 
para internet. 
 
“Trata-se de uma solução adaptada ao cliente que, além de atender o usuário plenamente, o 
faz ao menor custo”, diz Scandelari Jr. O projeto de uma rede deve considerar os seguintes 
fatores: número de usuários, tipo de ambiente, faixa de freqüência e tamanho da área a ser 
coberta. Implantar uma rede Mesh requer que as unidades sejam conectadas apenas a um 
ponto de energia, sem necessidade de estender cabos entre uma unidade e o ADSL.  
 
Segundo Scandelari Jr., uma rede wi-fi convencional requer que todos os pontos de acesso 
sejam cabeados, o que acarreta um custo médio de R$ 250,00 por ponto. 
 
No Brasil, as caixas que servem como replicadores Meraki são comercializadas pela WNI do 
Brasil e suas revendas, e custam cerca de R$ 380,00 com impostos, homologação Anatel, 
suporte local de pré e pós-venda, além de garantia. A empresa espera vender, em dois anos, 
um milhão de unidades dessa solução. Segundo Scandelari Jr., a expectativa se deve a 
projetos de inclusão digital, principalmente aqueles promovidos por municípios, que agora 
podem obter o SCM, licença da Anatel para a implantação de uma rede wireless de 
abrangência municipal. Além disso, há um crescimento da demanda por soluções wi-fi em 
empresas de todos os tamanhos, universidades, hospitais, escolas, postos de saúde e até em 
campos de futebol.  
 
O Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, instalou 48 Merakis para prover acesso 
sem fio para os visitantes e internos. 
 
Em São Francisco, nos Estados Unidos, 25 mil residências da parte central da cidade terão 
acesso wireless gratuito à internet através de uma rede Mesh.  
 
A Meraki Networks, empresa californiana que desenvolve a solução – e recentemente recebeu 
investimentos do Google e da Sequóia Capital –, aplica cerca US$ 50 mil no projeto chamado 



de experiência-modelo pelo CEO Sanjit Biswas. Seu objetivo é mostrar que o equipamento wi-
fi de baixo custo da companhia pode prover cobertura sem fio para uma extensa área com 
eficiência e sem burocracia. Segundo Scandelari Jr., empresas privadas poderão anunciar em 
forma de “splash”, e com isso o sistema se autofinanciará. 
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