
Conexão direta sem fio 
 
Antes de mais nada: você sabe o que são roteadores? Se a resposta for negativa, nada de 
desespero. Muitas pessoas não fazem idéia do que se trata. Algumas dessas, curiosamente, 
até têm um em casa. Roteadores são equipamentos que compartilham arquivos, programas e 
conexão de internet com outros computadores conectados a ele. Com esses aparelhos, o 
usuário pode facilmente montar uma rede interna e agilizar a transferência de informações.  
 
Práticos, eles também ajudam a economizar. Segundo Fabiano Chagas, diretor da InovaBR, 
empresa que trabalha com soluções em tecnologia da informação, em uma casa com vários 
computadores, por exemplo, não é mais necessário que cada um tenha impressora individual. 
“Basta conectá-la à rede e pronto. Todos podem imprimir em uma única máquina. Sem 
mistério.” 
 
Alguns roteadores têm, inclusive, uma porta USB para impressoras, que funciona sem 
qualquer tipo de configuração avançada. Com esse recurso, o print point (lugar onde os 
usuários de uma empresa ou casa imprimem documentos) não precisaria sequer de um 
computador. “A impressora fica conectada diretamente ao aparelho. Ótima escolha para quem 
deseja economizar energia. Um PC chega a gastar 250 kWh”, explica Fabiano.  
 
Com tantas facilidades, a segurança das pastas e arquivos confidenciais passa a ser uma das 
maiores preocupações de quem quer instalar uma rede. É importante lembrar que nenhum 
sistema está totalmente protegido contra os “curiosos” (popularmente conhecidos como 
hackers), mas roteadores modernos vêm com dispositivos, chamados de firewall, que ajudam 
a diminuir as invasões.  
 
Mesmo assim, o usuário deve tomar alguns cuidados para não ser pego de surpresa. Evite 
baixar softwares sem saber a procedência dos mesmos e acessar sites não confiáveis. Eles 
estão cheios de vírus oportunistas. Outra boa maneira de não ter dor de cabeça com os 
documentos compartilhados em rede é criptografá-la.  
 
“Senhas que contêm letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos podem ajudar a 
proteger o sistema contra fraudes e roubos de identidade. O ideal é não usar dados óbvios 
como data de nascimento, número de telefone ou nome de algum parente”, lembra Fabiano.  
 
Planejamento 
 
É muito importante fazer alguns planejamentos antes de ir às compras. Uma rede pode ser 
barata e simples, desde que bem feita. Segundo o técnico particular em TI (tecnologia da 
informação) Humberto Ferreira, não adianta comprar um aparelho qualquer para se aborrecer 
depois. O usuário deve pensar em tudo. “Em relação à velocidade, por exemplo, quanto maior 
for o número de computadores, mais lento será o sistema, pois o link de internet será dividido 
entre todas as máquinas.” 
 
Um roteador, geralmente, vem com switch (portas) de quatro entradas. Ou seja, quatro 
computadores podem ser conectados a ele simultaneamente. Para quem quer compartilhar 
poucas máquinas, é perfeito. Até porque, se for preciso ampliar a rede, pode-se comprar 
entradas externas a preços acessíveis.  
 
Aos marinheiros de primeira viagem, o ideal é procurar um aparelho com servidor DHCP (sigla 
em inglês para protocolo de configuração dinâmica de endereços de rede). Ele permite que 
todos os computadores recebam automaticamente dados e informações a partir de um 
servidor. Com ele, o usuário não precisa configurar os endereços manualmente e todas as 
máquinas poderão ter acesso à internet, basta conectá-las ao roteador. 
 
 
Leia mais: 
 
 



Diga adeus aos cabos 
Luiz Henrique Quemel 
 
Instalar redes sem fio interna para compartilhar banda larga (internet em alta velocidade) não 
exige conhecimentos avançados do usuário comum. Em alguns modelos de roteadores 
wireless, basta ligá-lo à rede ethernet do modem a cabo ou ADSL para se beneficiar do 
recurso. No entanto, tanta facilidade esconde um problema ainda não resolvido pela 
tecnologia: a segurança.  
 
O desafio foi encontrar modelos que oferecessem segurança e qualidade em um ambiente de 
até 300m². Além disso, listar os roteadores que não tivessem o sinal degradado ao aplicar 
senhas criptografadas.  
 
Mas a diversidade de marcas e modelos confunde o usuário na hora da compra. “A principal 
dúvida é o consumidor saber o que ele precisa para montar uma rede sem fio” diz Felipe 
Nepomuceno, da Point Computadores.  
 
Os equipamentos atuais dispõem de um CD – alguns até em português – que configura o 
roteador. Segundo Felipe, que também trabalha como técnico de informática, se o usuário 
seguir o manual de instruções passo a passo, não terá problemas para instalar o aparelho.  
 
Ferramenta de trabalho  
 
A internet banda larga compartilhada deixou de ser uma simples operação de entretenimento 
para se tornar um recurso de vital importância ao trabalho profissional de várias pessoas. Foi o 
que aconteceu com o aposentado Vicente Alves. Ele decidiu adquirir um notebook para 
escrever um livro.  
 
Tudo ia bem até que o escritor interrompeu a edição de Confissões Intimistas & Poesias 
Incidentais por causa de um acidente. Com a perna engessada e auxiliado por uma cadeira de 
rodas, Vicente resolveu instalar uma rede sem fio em casa para facilitar seu trabalho. “Agora, 
posso navegar na internet e continuar a edição do livro. Tudo isso com a paisagem do Lago 
Paranoá ao fundo”, comenta o poeta brasiliense.  
 
A rede sem fio também facilitou a vida de Andréa Resende. Todas as vezes que ia à casa do 
irmão com seu notebook, realizava uma verdadeira maratona para imprimir uma simples folha 
de papel. Ela, então, resolveu sugerir ao parente que comprasse um roteador wireless com um 
servidor de impressão embutido. “Agora, para imprimir qualquer coisa de qualquer cômodo do 
apartamento, basta que a impressora esteja ligada”, diz a servidora pública.  
 
Menos sorte teve o empresário Eurico Soares. Ele adquiriu um roteador wireless e não 
encontrou dificuldades para instalar o equipamento. “Mas o aparelho funcionava bem em 
determinados momentos e em outros o sinal ficava baixo. Não conseguia saber qual era o 
mistério”, comenta o usuário.  
 
O problema foi descoberto tempos depois com a ajuda de um especialista: ao fechar todas as 
janelas do apartamento, o sinal caía. “É que o vidro refrata as ondas wireless produzindo a 
degradação do sinal. Até um bebedouro no caminho atrapalharia”, explica o funcionário da 
Prodabel (Companhia de Processamento de Dados de Minas Gerais).  
 
Em algumas redes wireless volta e meia o usuário se depara com a lentidão nas navegações 
pela internet. Os links de banda larga variavam de 1Mbps a 8Mbps, mas apresentaram 
sistemas lentos. O problema era que em todas elas não havia certificação de segurança, isto é: 
estavam todas abertas e permitiam a navegação dos e-penetras (ladrões que roubam o sinal 
wireless). A dica para “formatar” os piratas de sinais é proteger a rede sem fio com um 
protocolo de criptografia.  
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5, 6 e 7 set. 2008. Seudinheiro, p. B-10. 


