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É simplificar demais dizer que a especificação 802.11n 

prenuncia a era dos escritórios sem fios – com velocidades 

atingindo até 300 Mbps, esse é um catalisador para cortar 

os cabos que prendem os usuários às suas mesas. Dentro 

de alguns anos, a tecnologia Wi-Fi se tornará a vanguarda 

das redes para as companhias interessadas em economi-

zar dinheiro, atrair talentos de alto nível e aumentar sua 

segurança.

Os fabricantes dedicados apenas a redes locais sem 

fio (WLANs) dizem, há algum tempo, que a Ethernet co-

À medida que a nova especificação 
802.11n, com maior velocidade, cobertura e 

confiabilidade, faz intersecção com uma maior 
variedade de produtos dos fabricantes, a 

tecnologia wireless torna-se uma plataforma 
viável para a conectividade de rede

cortar os fios?
Pr eparado para

F r a n k  B u l k ,  d a  I n F o r m a t I o n W e e k  e u a
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nectada aos desktops “está morta”, apesar das 

preocupações remanecentes em relação a con-

fiabilidade, adequação das WLANs à telefonia, 

complexidade do gerenciamento das redes mis-

tas e suporte técnico às filiais corporativas e aos 

teletrabalhadores. E, é claro, ao fato de que o le-

gado tem se mantido muito bem.

Os gerentes de tecnologia há muito tempo 

comparam esses fatores ao mais proclamado 

benefício da tecnologia Wi-Fi: o aumento da pro-

dutividade. Os estudos relativos à eficiência são 

vários e o refrão, geralmente, é o mesmo: as tec-

nologias sem fio mantêm as informações à mão 

para os funcionários, possibilita a tomada de de-

cisões mais rapidamente, reduz os períodos de 

desativação e permite a colaboração.

A possibilidade de economizar é um dos as-

pectos mais atrativos. A Intel estima que migrar 

para uma rede sem fio de maior alcance pode 

reduzir os custos de capital de 40% a 50% e os 

custos operacionais de 20% a 30%. Luc Roy, 

vice-presidente do setor de mobilidade corporati-

va na Siemens Enterprise Communications, men-

ciona um cliente do governo canadense que está 

economizando U$ 500 por evento, quando realiza 

transições, adições e modificações.

Com a elevação dos preços de todos os tipos 

de viagens, o teletrabalho também é considera-

do muito atrativo e a TI pode ampliar as comu-

nicações sem fios para locais remotos. A Aruba 

Networks anunciou recentemente um ponto de 

acesso desenvolvido em conjunto com a Avaya 

que pode utilizar qualquer conexão de banda lar-

ga para proporcionar acesso seguro aos recursos 

corporativos. Tudo o que o funcionário precisa é de 

um telefone operando no modo simples ou duplo, 

ou de um softphone, conectado a um laptop sem 

fio. Escritórios remotos e filiais também são locais 

que podem aproveitar o acesso totalmente wire-

less, especialmente, à medida que as ferramentas 

lay_Sol e Tec   57 9/2/08   9:44:48 AM



soluções & tecnologias

58 12 de setembro 2008 • www.crn.com.br

de gerenciamento surgem para monitorar as WLANs 

de fabricantes dedicados a esses segmentos.

Cisco Systems, Motorola e outras companhias 

contam com interfaces 3G que oferecem backup 

tanto para filiais com um mínimo de conectividade 

a redes remotas quanto para casos de falha do apli-

cativo principal. E a segurança das WLANs pode su-

perar a das LANs com fio – sim, é exatamente isso. 

Quem considerar a virtualização de desktops precisa 

fazer a melhor adequação em toda a rede de Wi-Fi, 

graças aos pacotes pequenos que são inerentes às 

infra-estruturas de desktops virtuais.

A Motorola considera a especificação 802.11n 

como um ponto de inflexão na indústria e adotou o 

seguinte slogan: “Sem fio, por padrão, e com fio, por 

exceção”. A Motorola é uma das que vem praticando 

o que prega: a implementação de WLANs ubíquas em 

seus próprios escritórios.

Será que você deveria 
Seguir eSSe exemplo?

Embora os fabricantes de produtos sem fio como 

a Motorola promovam o conceito de escritórios sem 

fios, os revendedores de comutadores de Ethernet, 

incluindo Cisco e HP, têm adotado o conceito com 

cautela. Isto não é nenhuma surpresa: os fabricantes 

de comutadores reconhecem que vão perder muito 

dinheiro à medida que deixarem de atuar na área de 

Ethernet para desktops. Mesmo se as companhias 

pagarem o preço no varejo que é sugerido pelos fa-

bricantes por um equipamento corporativo com a 

especificação 802.11n, ainda será muito mais barato 

por usuário do que a implementação de um novo co-

mutador com capacidade para 10/100/1.000 Mbps, 

com um custo de conexão de US$250 por usuário.

paSSoS cuidadoSoS
Mas não se sinta mal por causa da Cisco – nenhum 

fabricante de WLAN corporativa afirma que vai substituir 

as conexões nas camadas centrais ou de distribuição, e 

além de sua prevalência no setor de equipamentos co-

nectados, a Cisco detém mais da metade do mercado 

de WLAN corporativa com seu conjunto de equipamen-

tos sem fio, originalmente da Aironet e, posteriormente, 

complementado com a aquisição da Airespace.

Chris Kozup, gerente da divisão de soluções para 

mobilidade, na Cisco, enfatiza que a companhia apro-

veita ao máximo sua liderança tanto nas re-

des com fio quanto sem fio por meio de uma 

abordagem de rede “unificada” que abrange 

os escritórios utilizando a tecnologia de Wi-

Fi, enquanto mantém algumas portas conec-

tadas em cada estação de trabalho. É uma 

ótima opção, se você puder pagar por ela. 

A fabricante de comutadores que está 

em segundo lugar, a HP, combina alguns de 

seus próprios mecanismos habilitados para 

Wi-Fi com tecnologia licenciada e também 

dedica-se com cuidado à abordagem do con-

ceito de escritórios totalmente sem fios. An-

dre Kindness, gerente da divisão de soluções 

de mobilidade e segurança para as Américas 

para o ProCurve, afirma que os clientes da 

HP seguem esse exemplo. As companhias 

procuram reduzir seus custos operacionais 

por meio de um sistema de gerenciamento 

consistente, que inclua os equipamentos 

com e sem fio e proporcione a longevidade 

do produto, diz Kindness. 

Contudo, esse sistema de gerenciamen-

to ainda não existe. A Cisco fala sobre uma 

rede unificada, mas ela ainda não fornece 

gerenciamento integrado. A HP discute aber-

tamente o problema de ferramentas de ge-

renciamento que são inconsistentes entre as 

redes com fio e sem fio, e percebemos que o 

progresso é mais viável do que qualquer uma 

das companhias “que fabricam dispositivos 

com e sem fio”. 

Outra fabricante que procura atender a 

esse segmento é a Nortel Networks, que afir-

ma desenvolver seu próprio dispositivo com 

a especificação 802.11n. Enquanto isso, os 

principais fabricantes, como Aruba, Motorola 

e Trapeze, tratam as redes com fio mais ou 

menos como um sistema de transporte limi-

tado para seu tráfego sem fio. Isto facilita as 

vendas para os setores orientados a comuni-

cações wireless, nas organizações de TI, mas 

essa alternativa deixa aqueles que precisam 

se dedicar ao gerenciamento com uma sensa-

ção de que a situação não é tão simples.

Outro ângulo corporativo que os fabri-

cantes de comutadores estão considerando 

é sugerir que os escritórios totalmente sem 

fio são uma solução que se adequa melhor 

aos escritórios remotos e os de filiais do que 

aos escritórios centrais. A maioria também 

faz alguma modificação na mensagem de 

que a TI deverá se dedicar a “proporcionar 

flexibilidade para as companhias” – em ou-

tras palavras, utilizar fios onde eles já exis-

tirem e fornecer soluções sem fios quando 

forem solicitadas. 

Tim Purves, diretor de tecnologia na 

Henry Ford Health System, em Detroit, ob-

serva que o objetivo de seu departamento 

é “alinhar a tecnologia com os processos de 

fluxo de trabalho corporativo”. Embora isso 

pareça um mantra familiar, se esses pro-

cessos estiverem vinculados a abordagens 

imóveis, que ignoram o aumento da produ-

tividade e as possíveis melhorias no fluxo de 

trabalho, por meio de uma rede sem fio per-

vasiva, a TI deverá dar um passo à frente e 

abrir um novo caminho.

Felizmente, nem todos os fabricantes 

de comutadores corporativos estão estag-

nados. Trent Waterhouse, vice-presidente 

de marketing na Enterasys, comenta que sua 

companhia vê as soluções wireless como um 

componente estratégico de sua organização 

e avalia fabricantes de WLAN sempre com 

vistas a alguma aquisição. 

A Juniper também pensa em aquisições 

– de acordo com fontes do mercado, uma 

oferta foi descartada pela Meru Networks, 

que também atuou como OEM para a Foun-

dry, pelo menos, em uma ocasião. Mas em-

presas como Aerohive, Bluesocket, Colubris 

e Xirrus permanecem como atrativos alvos 

de aquisição para fabricantes de comuta-

dores que não têm seus próprios produtos 

sem fios. A Trapeze pode ser uma boa opção 

para a Nortel, se ela decidir recorrer a seu 

ex-parceiro de OEM, em vez de desenvolver 

seu próprio dispositivo com a especificação 

802.11n.

Tome a iNiciaTiva
Transformar o espaço de trabalho vai 
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além de instalar pontos de acesso e de fornecer lap-

tops para a reconfiguração física. Considere o pro-

grama O Futuro do Trabalho, da Capital One. Os 360 

acres de terreno da empresa de serviços financeiros 

que formam um campus com oito edifícios pratica-

mente duplicou o número de funcionários que podia 

manter, passando de 650 para 1,1 mil estudantes, ao 

adotar o conceito de “hoteling”. 

Em vez de serem designados a um local especí-

fico, os funcionários que participam desse programa 

opcional têm acesso a um cubículo genérico, assim 

como a salas de conferência e a áreas abertas. Es-

sencialmente, o espaço é reservado para mais de 

uma pessoa. A cada profissionais é dado um número 

de telefone que se conecta a um aparelho com recur-

so de VoIP, da Cisco, e/ou um BlackBerry. A WLAN é o 

principal meio para o acesso à rede.

“Atualmente, o trabalho é aquilo que você faz, não 

o lugar aonde você vai”, avalia Rob Alexander, diretor de 

TI da Capital One. “As tecnologias sem fio e móveis que 

fornecemos por meio deste ambiente garantem maior 

flexibilidade em relação a como e onde os funcionários 

trabalham, o que, por sua vez, aumenta a capacidade 

de colaboração e também a produtividade”

A Intel emprega uma abordagem similar em seu 

campus situado em Jones Farm, Oregon. Este local 

é destinado a cerca de 6 mil funcionários que usam 

mecanismos sem fio da Cisco. A gigante de chips co-

meçou com uma rede superficial, destinada ao aces-

so wireless, mas à medida que a tecnologia Wi-Fi foi 

adotada, ela se tornou a primeira opção dos 

empregados. Além dos laptops utilizando o 

Centrino (naturalmente), a Intel também uti-

liza os telefones Wi-Fi da Cisco para serviços 

de voz, assim como softphones com disposi-

tivos de modo duplo.

A Cisco tem sua própria iniciativa, de-

nominada Connected Workspace. A solução 

sem fio é implementada em todos os luga-

res, mas as portas conectadas, destinadas 

às necessidades de comunicação com gran-

de largura de banda, como backups e stre-

aming de vídeo, também estão disponíveis. 

No entanto, a companhia reduziu em 60% a 

necessidade de utilizar cobre. “O Connected 

Workspace encoraja a colaboração e reduz 

os custos com imóveis e infra-estrutura, en-

quanto acomoda diferentes estilos de traba-

lho”, relata Kozup.

A Aruba e a Motorola têm sido os mais 

manifestos defensores do conceito de escri-

tório totalmente sem fios. Sem terem nada a 

perder, no que se refere a rendimentos com 

dispositivos conectados, elas somente po-

dem ganhar se “se apoderarem” dos dólares 

que, normalmente, seriam gastos nos comu-

tadores de Ethernet de seus concorrentes. 

Com a especificação 802.11n oferecendo 

um desempenho comparável ao de uma rede 

conectada, mas com maior mobilidade, elas 

têm um forte argumento.

Naturalmente, um escritório sem fios é 

semelhante a um escritório que não utiliza 

papéis – e apesar de que os documentos ele-

trônicos e o e-mail se tornaram as principais 

formas de armazenamento e redistribuição 

de informações, ainda existe o intercâmbio de 

papéis pelo correio convencional. Do mesmo 

modo, a tecnologia wireless se tornará a prin-

cipal conexão somente na camada de acesso. 

“Dizer que um escritório ficará totalmente 

sem fios é uma definição inadequada’”, de-

clara Kozup. Ainda existirão cabos, mas eles 

ficarão instalados, predominantemente, nas 

camadas central e de distribuição da rede e 

não serão vistos pela maioria dos usuários.

SEGURANÇA
REALMENTE IMPORTA

A falha de segurança ocorrida na TJX, 

a companhia-matriz da TJ Maxx, na qual os 

invasores aproveitaram uma conexão sem 

fios cujo único dispositivo de segurança era 

o Wired Equivalent Privacy (WEP), utiliza-

do para capturar informações referentes a 

cartões de crédito de dezenas de milhões 

dos clientes dos varejistas, permanece uma 

lembrança viva na memória de muitos dire-

tores de TI dos EUA. O fato de que o elemen-

to-chave nessa equação é que “a segurança 

Opções de voz para os escritórios sem fios 

Funciona em qualquer lugar, com uma conexão em um 
laptop ou sem fios; tem ampla compatibilidade com 
PBX
 

O tamanho e as proporções, assim como a experiência 
de utilização, são bem aceitos pelos usuários; existem 
diversos provedores e planos de pagamento
 

Opção de recurso de voz realmente portátil com um 
aparelho habilitado para voz sobre Wi-Fi; a cobertura se 
estende a qualquer ponto que sua WLAN alcançar 
 

A melhor compatibilidade com celulares e com a tec-
nologia Wi-Fi                        

O laptop deve estar ativado para receber uma chamada; 
requer dispositivo de telefonia ou fone de ouvido em 
telefones celulares
 

A cobertura interna geralmente é desafiadora; não 
existe integração com PBX; pode não ser aceito por 
indústrias regulamentadas
 

Poucos fabricantes de PBX oferecem sistemas de Vo-Fi; 
requer atenção especial ao design de freqüência de 
rádio do telefone habilitado para e-FMC
 

Geralmente requer integração e aparelhos sofisticados; 
mercado ainda em fase inicial

Prós Contra

Softphone

Celular

Voice-over-Wi-Fi 
handset

e-FMC phone
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era mantida somente pelo WEP” é um de-

talhe facilmente ignorado pelos paranóicos 

por segurança.

Da forma correta, o Wi-Fi pode ser im-

plementada com maior segurança do que 

as redes conectadas, que freqüentemente 

deixa portas desprotegidas nos cubículos 

e nas salas de conferência. Uma vez que a 

maior parte das preocupações relacionadas 

à segurança, há muito tempo, têm um vín-

culo com as taxas de adoção das WLANs, 

atualmente, o método padrão é utilizar a 

especificação 802.1X para determinar as 

credenciais do usuário de uma conexão e 

recorrer ao padrão avançado de criptografia 

para proteger o tráfego, até que ele atinja 

um controlador sem fio na central de dados 

ou na extremidade da rede.

Quem ainda utilizar uma VPN sobrepos-

ta a uma rede aberta sem fios deve prestar 

atenção no seguinte: a menos que você te-

nha exigências quanto a aplicativos ou li-

mitações específicas de hardware, esse é o 

momento para migrar para a especificação 

802.1X, com o AES.

A maior vulnerabilidade de uma rede sem 

fios está em interferências que prejudicam o 

desempenho da rede ou nas técnicas de de-

nial-of-service (DoS), algumas delas facilita-

das pelas opções no padrão 802.11n. O siste-

ma de gerenciamento de sua infra-estrutura 

sem fios pode ser capaz de identificar a fonte 

de tráfego com fins prejudiciais, ou você pode 

utilizar um produto de um fabricante de siste-

mas de prevenção contra intrusão em disposi-

tivos sem fio sobrepostos, como a AirDefense, 

AirMagnet ou AirTight, que podem fazer isso e 

ainda mais. O trabalho com o padrão 802.11w 

está progredindo no sentido de oferecer pro-

teção da estrutura de gerenciamento, entre 

outros recursos, para preencher as lacunas.

PREPAREM-SE,
TODOS!

Se você tiver algum tipo de ligação senti-

mental com a fiação de cobre de seu desktop, 

considere que sua futura equipe de trabalho 

ficou, nos últimos quatro anos, em um “oásis 

sem fios”. A maioria das faculdades e univer-

sidades disponibiliza Wi-Fi em várias salas 

de aula e boa parte de seu espaço público. 

Os profissionais recém-formados, cheios de 

idéias inovadoras, esperam que a mobilidade 

esteja disponível quando eles começarem 

a trabalhar no setor, e isso tem início com o 

acesso à tecnologia de Wi-Fi no escritório.

Se as companhias quiserem atrair jo-

vens talentos, a necessidade de se manter 

na vanguarda não é uma opção. Para saber o 

quanto podemos nos aproximar do conceito 

de escritório totalmente sem fios, dividimos 

as comunicações sem fios em três áreas: 

dados, voz e vídeo.

Os aplicativos de escritório convencio-

nais respondem pela maior parte do acesso 

a dados. Seja por e-mail, por meio de suítes 

de produtividade ou de aplicativos de linha 

de negócios, os aplicativos de dados conso-

mem a maior parte de um tempo dos funcio-

nários que poderia ser dedicado à aquisição 

de conhecimentos, e têm sido mobilizados 

com sucesso, dentro e fora dos escritórios.

Geralmente, se pensa na transmissão de 

voz sem fios em termos de serviços em celu-

lares, mas a voz sobre Wi-Fi, ou Vo-Fi, cada 

vez mais é considerada um aplicativo funda-

mental para as redes wireless. Normalmen-

te, os diretores de TI são cautelosos quanto 

a executar serviços de voz em suas WLANs 

corporativas por uma boa razão: a menos que 

a rede sem fio for planejada tendo em mente 

o uso de voz, quer seja em um dispositivo de 

1ª ou de 3ª geração, funções de qualidade de 

serviço mal implementadas e um sinal fraco 

causariam desapontamento nos usuários.

Os principais fabricantes de infra-es-

trutura para WLANs têm dedicado um tempo 

considerável trabalhando com provedores 

de Vo-Fi de nível corporativo, como Cisco, 

Polycom e Vocera, desenvolvendo diretrizes 

de implementação para ajudar VARs e gru-

pos de TI na configuração da WLAN referen-

te à QoS (qualidade de serviços).

A transmissão de vídeo sem fios, que 

gera volumes de tráfego muito maiores do que a de 

voz, também requer consideração especial. Embora 

não exista a previsão das companhias implementarem 

o sistema TelePresence, da Cisco, em Wi-Fi, num futu-

ro próximo, o treinamento corporativo utilizando vídeo 

e transmissão de TV em circuito fechado, tanto para 

câmeras internas quanto para câmeras instaladas em 

estacionamentos, já estará disponível.

Nem todos os aplicativos podem ser adequada-

mente armazenados em voz, vídeo e dados. Os con-

troles ambientais e a monitoração de segurança tam-

bém podem ser realizados com dispositivos sem fios, 

eliminando as instalações demoradas e dispendiosas. 

Serviços como a locação e a presença aumentam a 

produtividade e a segurança. 

VELOCIDADE É
FUNDAMENTAL

A velocidade de produção é a primeira conside-

ração que se faz quando se trata de conectividade de 

rede e a especificação 802.11n proporciona isso: os 

testes realizados por fabricantes e por profissionais 

independentes demonstram que níveis de pico supe-

riores a 130 Mbps podem ser atingidos. Os avançados 

designs de antenas e a tecnologia de múltiplas entra-

das e saídas (MIMO) significam que a especificação 

também oferece melhor cobertura, confiabilidade e 

consistência de freqüência de rádio.

Existem outros benefícios da 802.11n. Primeiro, 

ela é a 4ª geração do padrão 802.11. Cada revisão tem 

compatibilidade retroativa com os clientes e com os 

pontos de acesso, embora em freqüências com menor 

denominador comum. As companhias podem fazer a 

atualização gradualmente, pois os clientes que utili-

zam a especificação 802.11n trabalham com processa-

dores de aplicativos padrão 802.11a/b/g, e vice-versa.

Em segundo lugar, à medida que o mercado se 

desenvolveu, correções foram acrescentadas a fim 

de resolver os problemas encontrados na especi-

ficação 802.11 original. As mais importantes são a 

802.11i, que lida com a segurança, e a 802.11e, que 

introduziu recursos de controle de qualidade de ser-

viço. As abordagens quanto à arquitetura também 

foram ampliadas. Os pontos de acesso na primeira 

geração eram independentes, auxiliando pouco a TI 

em termos de escalabilidade, gerenciamento de fre-

qüência de rádio e percurso na camada 3. As com-
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panhias iniciantes geralmente vão para o extremo 

oposto e centralizam tudo, levando ao que os espe-

cialistas chamam de APs magros.

Com o desenvolvimento da especificação 

802.11n e de suas taxas de tráfego mais elevadas, 

a abordagem distribuída mais sensível, primeira-

mente utilizada por Colubris, em 2005, está evo-

luindo. O plano de gerenciamento permanece cen-

tralizado, como é comum em qualquer estrutura de 

serviços corporativos, mas o controle e os planos 

de dados podem ser colocados no núcleo, no co-

mutador da extremidade ou no ponto de acesso. A 

Motorola chama esse conceito de “AP adaptativa”, 

enquanto a Trapeze adotou o apelido de “Smart 

Mobile”. Até mesmo a Aruba, com sua ênfase em 

fluxos de dados centralizados, oferece flexibilida-

de com seu Mobile Remote Access Point. Mesmo 

se o link para a WAN for interrompido, as conexões 

permanecerão ativas e o tráfego local continuará a 

ser alternado localmente.

Com a 802.11n quase se aposentando, seus pri-

meiros adeptos, cujos dispositivos 802.11b/g estão 

próximos do fim de sua vida útil, enfrentam um dile-

ma: pagar muito pelo 802.11n, permanecer com a b/g 

ou acrescentar compatibilidade com 802.11a a seus 

pontos de acesso, adquirindo novos dispositivos ou 

optando por outro fabricante. 

Embora a especificação 802.11a traga vanta-

gens, é recomendável esperar até que os preços, a 

maturidade da AP, e/ou a adoção padrão sejam de 

tal forma que você se sinta à vontade com a atua-

lização para a 802.11n. Na verdade, a Aruba adotou 

um novo discurso de marketing: “compre hoje seus 

APs 802.11a/b/g e adquira uma chave posterior para 

ativar a 802.11n”. Essa abordagem ajuda os clientes a 

dividirem seus custos ao longo do tempo – e a garan-

tir a participação de mercado da Aruba.

O padrão 802.11n ainda não está completo e isto 

atrapalha as decisões de compra. A aprovação pelo 

grupo de trabalho está programada para março de 

2009, muitos meses depois das previsões dadas an-

teriormente. A adoção pelo fabricante do esboço da 

especificação 2.0, juntamente com todos os chipsets 

previamente padronizados já em uso, torna impro-

vável que um padrão final seja incompatível com os 

produtos existentes que serão adotados. No entanto, 

não podemos argumentar com a lógica da espera. Os 

produtos de segunda geração baseados no 

padrão 802.11n, mesmo se tiverem funciona-

lidade equivalente, apresentarão muitos dos 

bugs e dificuldades – por exemplo, a compa-

tibilidade com a Power over Ethernet 802.3af 

– que estão sendo resolvidos. Os preços vão 

diminuir e os processos referentes ao plane-

jamento de locais, instalação e manutenção 

serão melhor definidos.

Os administradores de redes corpora-

tivas também estão preocupados quanto à 

confiabilidade. Será que essa imperdoável 

sessão terminal ou o aplicativo corporativo 

vão falhar todas as vezes que o microondas 

for ligado no refeitório? Existe uma infini-

dade de usuários ansiosos pelos dispositi-

vos sem fios, e a conectividade ainda não 

é uma certeza, quando se fala de Ethernet. 

Com a adequada seleção e configuração de 

dispositivos, os problemas de conectivida-

de poderão ser minimizados, mas ainda é 

possível aperfeiçoar. A maioria dos usuários 

trocariam um mínimo de conectividade pela 

mobilidade. Outros, não o fariam.

AINDA
HÁPROBLEMAS
A RESOLVER

Apesar de todo o desempenho e dos ou-

tros benefícios proporcionados pela especifi-

cação 802.11n, ainda existem dúvidas quanto 

à confiabilidade, ao desempenho, ao legado, 

à integração com a infra-estrutura conecta-

da já existente e à dinâmica do mercado.

A freqüência de rádio continua sendo 

considerada como uma “magia”, e embora 

a tecnologia MIMO torne a Wi-Fi mais confi-

ável, ainda não existe garantia de que uma 

interferência não possa interromper as 

transmissões. Para os usuários iniciantes, 

é necessário fazer um bom planejamento, 

talvez, utilizando uma ferramenta como a 

Spectrum Expert, da Cisco (anteriormente, 

da Cognio), que identifica possíveis fontes 

de interferência. Também estão disponíveis 

as abordagens arquiteturais para resolver o 

problema da confiabilidade. 

O mais recente ponto de acesso com-

patível com a especificação 802.11n, da 

Meru, denominado AP400, foi projetado 

para assegurar solidez. Seus quatro rádios 

integrados podem operar simultaneamen-

te, em diferentes canais; a interferência em 

um canal ou em uma banda não impede que 

um cliente acesse outro rádio. Outra abor-

dagem, utilizada pelas empresas Ruckus 

Wireless e Xirrus, é a de instalar antenas 

direcionais. Essas abordagens ainda são 

consideradas um pouco não-convencio-

nais, mas vale a pena considerá-las.

Se o desempenho agregado for uma 

questão primordial, os clientes herdados 

que operarem somente no modo 802.11b 

poderão precisar ser substituídos ou atu-

alizados. Isso nem sempre é possível no 

caso de aparelhos de Vo-Fi mais antigos, 

de scanners portáteis nem de outros dis-

positivos específicos para aplicativos. 

Nesses casos, migrar clientes não herda-

dos para a banda de 5 GHz, na qual existe 

grande seleção de canais e compatibilidade 

com diversos canais de 40 MHz, pode ser 

prudente. Desse modo, os clientes legados 

não causarão impacto nas capacidades de 

desempenho de pico do mecanismo habili-

tado para 802.11n.

O desafio de realizar um gerenciamento 

de rede consistente entre as redes com fio 

e sem fio também é um problema. Mesmo a 

Cisco, que é líder, em termos de participa-

ção de mercado nos dois segmentos, não 

dispõe de uma interface de gerenciamento 

entre as duas plataformas. Como a HP des-

taca, as companhias não querem se inserir 

em um conjunto diferente de sistemas de 

detecção e prevenção de intrusão, segu-

rança e ferramentas de controle de acesso 

a redes, para utilização em ambientes sem 

fio. Por enquanto, ainda serão necessários 

conjuntos diversos de ferramentas para 

gerenciar as redes com fios e sem fios. As 

organizações que adotarem os dois mode-

los verão seus custos de suporte técnico ao 

back-end aumentar, ao invés de diminuir.
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