
Redes sem fio ganham projeção 
 
Produtos de conexão de computadores ficam mais baratos e se disseminam por pequenas 
 
Tecnologias antes disponíveis só para empresas com maior poder de investimento, como redes 
LAN (rede local), passam a se disseminar por firmas de porte menor. 
 
O percentual de empresas que têm de dez a 49 funcionários e que usam rede LAN sem fio 
passou de 14%, em 2006, para 32%, em 2008, segundo estudos realizados anualmente pelo 
Cetic (Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação). Em 2008, 
foram ouvidas 3.731 empresas de todos os portes nos meses de outubro e novembro. 
 
"Há mais opções dessas redes no mercado, com redução no custo", avalia Alexandre Barbosa, 
coordenador do Cetic. 
 
A proporção de empresas com esse número de empregados que têm website foi de 47% na 
pesquisa de 2008. Na visão de Barbosa, o investimento nesse tipo de ferramenta é baixo, e a 
estrutura, "relativamente simples". 
 
Ele ressalta, no entanto, que, quando o site possui mecanismo de compra e meios de 
pagamento, o investimento em segurança aumenta. 
 
O antivírus é a ferramenta mais usada por empresas que têm de dez a 49 funcionários, com 
98% de presença, segundo a pesquisa. Um terço usa sistemas de detecção de intrusão. 
 
Redes 
 
Mecanismos que colocam os computadores em rede otimizam as funções. Deve-se atentar, 
porém, na estrutura física da empresa -que determina se é necessário quebrar paredes ou 
adquirir um equipamento sem fio. A distância entre as máquinas -quando uma fica no 
escritório, e a outra, na fábrica, por exemplo- é mais um fator a ser visto. 
 
Saber onde há maior sensibilidade a falhas no sistema é essencial, dizem os especialistas. 
Empresas que dependem da internet devem ter mais de um provedor. É possível também 
adotar equipamentos que dispõem de entradas para dois ou mais provedores. 
 
Servidores são necessários para armazenar dados da rede interna e permitem maior controle 
sobre a rede e a instalação de programas ao mesmo tempo em várias máquinas, explica 
Maurício Ferreira, gerente de marketing para pequenas e médias empresas da Microsoft. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 24 maio 2009, Negócios, p. 2-4. 


