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A área de TI das empresas é cada vez
mais considerada estratégica e um diferen-
cial competitivo. Em constante evolução, as
redes de computadores passaram a integrar
novos dispositivos como telefones IP, carne-
rãs e pontos de acesso, transmitindo voz e
imagem além de dados. Horas com esse siste-
ma parado ou perda de informações podem
acarretar danos irreparáveis às organizações,
causando problemas para negócios e clien-
tes. Por outro lado, manutenção e cuidado
na escolha dos equipamentos apropriados
podem garantir agilidade no.s procedimentos
e economia nos custos. As soluções apresen-
tadas no mercado permitem a automatização
e otimização de processos, como também
redução no consumo de energia.

A economia pode começar ainda na fase
de planejamento da rede. "O empresário
deve considerar questões com análise de
impacto em curto, médio e longo prazos'',
diz João Marcelo Corrêa, diretor da Cianet
Networking. Devem ser analisadas as apli-
cações que serão utilizadas, a qualidade

de serviço e necessidade de banda para
transmissão de dados. Níveis de segurança,
quantidade de pontos de rede que serão
atendidos e forma de cabeamento devem
entrar no projeto também. "Onde se pre-
tende mobilidade com restrição de banda,
a solução wireless é a ideal", afirma Corrêa,
que recomenda cabos de fibra e coaxial
para maiores demandas de banda.

Da mesma forma, o fornecimento de
energia estável, a utilização de tecnologias
com padrões mundiais e o uso de equipa-
mentos com acesso e configuração remota
são importantes. Depois disso, o total a ser
investido com a implementação da rede pre-
cisa ser comparado com os custos de manu-
tenção. "O gasto com mão-de-obra e opera-
ção da rede pode superar o de instalação",
explica Corrêa. Segundo ele, esse conheci-
mento fica concentrado em profissionais de
Tecnologia de Informação e Comunicação
(TIC). e os empreendedores podem perder
oportunidades de economia. Um exemplo
seria integrar uma rede externa de câmeras
de segurança, utilizadas por empresas de
vigilância, com uma de internet banda larga
de uma companhia provedora de acesso.

Atentas a essas necessidades de econo-
mia e agilidade, empresas especializadas
em equipamentos de rede tem desenvolvi-
do soluções integradas. A linha de switches
(dispositivos centrais das redes) da Extreme
Networks tem aplicativos de segurança e foi
toda desenvolvida em Linux, o que garan-
te a convergência com sistemas de outras
empresas. Graças a isso, a Extreme atendeu
um cliente norte-americano que havia mi-
grado para a telefonia IP, mas viu a conta
de energia elétrica dar um salto. 'Apesar de
não tirar do gancho, há um gasto de ele-



tricidade contínuo porque o display desse
telefone é digital. Uma automatização de
recursos pode programar o desligamento
dele quando não está em uso", informa Hil-
mar Becker, gerente de vendas.

No projeto apresentado, os técnicos
da Extreme desenvolveram um software
compatível com o sistema do switch e o
controle de acesso da empresa. "Quando a
pessoa passa o crachá, o software sabe que
ela está sentada no segundo andar, na mesa
determinada, e habilita o telefone para o
uso", explica Alexandre Sanchez Alvarez,

engenheiro de sistemas. Isso só é possível
porque a Extreme utiliza um sistema ope-
racional aberto. "Disponibilizamos todas as
ferramentas para as pessoas desenvolverem
aplicações para conversar com os nossos
switches." Qualquer empresa pode desen-
volver um script - maneira de automatizar
a configuração do switch - e postá-lo no
site da Extreme, onde será analisado e colo-
cado em um fórum para compartilhamento
com outros clientes.

Outra vantagem é que os pacotes de
funcionalidades podem ser habilitados com
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o equipamento em funcionamento. ''Nosso
software do switch é modular e, por isso,
não precisa ser trocado com a inserção de
novas aplicações", afirma Alvarez. Através de
um script, recursos da rede podem ser auto-
matizados sem necessidade de intervenção
manual e constante, reduzindo os custos
de operação. 'A empresa não cobra a mais
por isso. São funcionalidades que alguns
consumidores não conhecem ou não têm
o hábito de utilizar e que apresentam uma
série de vantagens", diz Becker, gerente de
vendas. Dessa forma, alterações no tráfego
podem ser corrigidas, dispositivos novos na
rede podem se configurar automaticamente
quando conectados e perfis de acesso po-
dem ser definidos.

Outra possibilidade é estabelecer uma
prioridade no atendimento no switch, ou
seja, definir que aplicação será atendida pri-
meiro numa situação de congestionamento
da rede - o que geralmente ocorre com os
tráfegos de voz e de vídeo, mais sensíveis a
atrasos. Da mesma forma, ações de seguran-
ça integradas também podem ser automati-
zadas, economizando em mão-de-obra. Nos
switches da Extreme há uma funcionalidade
embutida que analisa todos os fluxos e toma
ações baseadas neles, "Se o switch detecta
algum vírus, pode desligar a porta do usuá-
rio, ou mandar esse tráfego para uma estação
de gerenciamento e monitoramento de vírus
para tomar uma ação", diz Alvarez.

Economia e agilidade

Os equipamentos da Extreme foram pla-
nejados para consumir menos energia elé-
trica e todos os switches possuem a versão
6 do Protocolo de Internet (IP), sistema de
endereçamento necessário para conexão à
rede mundial de computadores. "Como a
versão 4 já acabou, a migração para o IPVó
é apenas uma questão de tempo. A quanti-
dade de endereços foi multiplicada muitas
vezes e os switches terão que migrar junto",
explica Alvarez. Outro fator levado em con-
ta no cenário futuro na montagem da rede
é a velocidade de transmissão de dados. "Às
vezes não compensa comprar switches com
capacidade muito alta se não há perspecti-
vas de expansão da rede."

Líder mundial, a Cisco também oferece
soluções para otimização de recursos, to-
das com segurança e redundância de rede
- se uma parte do sistema apresenta falhas
e para, outro equipamento pode desempe-
nhar suas funções instantaneamente. Em
grandes empresas o link secundário para
acesso à internet pode ter a mesma qualida-
de do original, enquanto nas menores pode
ser usada uma conexão alternativa, como a
banda larga, ou fazer uma ligação por celu-
lar, graças ao encaixe de um chip telefônico
no roteador da rede. "Todo equipamento
mais crítico pode ser colocado redundante
ou ter duplicado dentro dele as partes mais
vulneráveis à falha", diz Marco Sena, diretor
da área comercial da Cisco.

Em questão de segurança, a Cisco apre-
senta também um roteador com software
que atua como firewall, impedindo ataques à
rede. Com isso, pode haver acessos remotos
e de forma segura, sem risco de intercepta-
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cão na comunicação. "O funcionário pode
acessar dados e voz da rede interna, porque
estará tudo codificado e protegido", explica
Sena. Essa medida é importante também
porque a Cisco tem solução de VoIP que
permite ligar de lugares remotos utilizando
a rede da empresa. Desde que o funcionário
esteja em um ambiente wireless, pode efetu-
ar chamadas com o celular ou laptop, como;
se fosse o telefone do escritório.

Devido à economia nas chamadas tele-
fônicas, o interesse em soluções VoIP tem
crescido nas empresas, que contam com boa
parte de funcionários trabalhando remota-
mente e precisam se comunicar com várias
filiais. "Não é apenas uma tendência de mer-
cado, há uma grande redução de custos e o
retorno do investimento é muito rápido", diz
Sena. Nesse mesmo suporte, a Cisco oferece
uma solução mais sofisticada, a Telepresença
- videoconferência em alta resolução, com-
posta por telas de 65 polegadas de plasma
e mobiliário. "Fornecemos mesas e cadeiras
padronizadas porque queremos dar a im-
pressão de continuidade do ambiente, como
se fosse uma reunião presencial."

Ao utilizar a Telepresença, a própria
Cisco realizou mais de 144 mil reuniões e
estima ter diminuído os custos em US$ 23?
milhões, além de ter reduzido a emissão de
gases de efeito estufa. A aposta da empre-
sa em soluções voltadas para responsabili-
dade ambiental ganhou novo impulso em
janeiro, com o lançamento da tecnologia
EnergyWise, que deverá medir, relatar e
reduzir o consumo de energia de dispositi-
vos IP e será ampliada para gerenciamento
de ativos de sistemas de construção, como
aquecimento, ventilação e ar-condicíonado,
luxes, sistemas de acesso e controle crachás
de funcionário. Diante de tantas soluções,
investir na otimização e desempenho Ha
sua rede pode sair barato.
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