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ESPM estimula a consumerização 
Na era do BYOD (bring your own device), instituição de ensino troca infraestrutura de rede em seus 
quatro campi para acelerar a navegação de alunos, professores e funcionários na internet 
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AESPM identificou, no ano 
passado, um 
comportamento diferente 
entre seus alunos: a maioria 
já portava um dispositivo 
móvel com acesso à internet. 

Um fato que, somado às necessidades 
administrativas da instituição, a demanda de 
professores dentro e fora da sala de aula e a 
mudança de hábitos dos funcionários, 
acendeu a luz de alerta da equipe de TI para 
a necessidade de rever a infraestrutura de 
rede da instituição, antes que o aumento 
dos acessos provocasse um colapso. 

A conclusão da análise, segundo Paulo 
Marsula, CIO da instituição, foi de que a 
rede não estava defasada, mas 
apresentava lacunas que não suportavam 
o aumento do fluxo de informações. 
"Constatamos que o perfil de uso da rede 
havia mudado, com um tráfego mais 
intenso de informações e um grande 
volume de imagem e acesso a redes 
sociais, a exemplo do youtube", conta. 

A ESPM está posicionada no ensino 
das áreas de Comunicação, Marketing e 
Gestão, com quatro campi (dois em São 
Paulo, um no Rio de Janeiro e outro em 
Porto Alegre), possui 1200 funcionários e 12 
mil alunos. Como praticamente todos os 
estudantes da Escola são alunos 
"antenados" no mundo tecnológico - muitas 
vezes usuários de mais de um dispositivo, 
segundo Marsula, foi constatada a 
necessidade de permitir o acesso à internet 
em qualquer lugar da instituição, de forma 
que todos os professores, alunos e 
funcionários pudessem utilizar seus 
notebooks, smartphones, tablets, entre 
outros gadgets, dentro dos campi. 

Outra necessidade identificada após a 
constatação de aumento constante e 
significativo do tráfego de dados foi a de 
centralização do gerenciamento da rede e 
a integração dos campi. Durante a 
verificação do status dos arquivos, 
gerenciamento e tráfego de informações, a 
Escola concluiu que seu ambiente de rede 
era totalmente heterogêneo, com um mix 

de equipamentos de diversos fabricantes, 
não havendo nenhum tipo de 
gerenciamento centralizado. 

Seleção 

Par definir novo fornecedor, Amadeo 
H. Magedanz, gerente de Infraestrutura 
de TI, conta que, como a base da rede 
dos dois campi de São Paulo era 
formada de equipamentos da antiga 
3Com, empresa comprada pela HP, foi 
natural padronização da rede com os 
equipamentos HP, obviamente após a 
análise de outras marcas. 

A fabricante propôs uma solução 
padronizada de rede LAN, wireless e de 
gerenciamento para todas as unidades da 
Escola. Assim, a gestão passou a ser feita 
por meio do sistema IMC (Intelligent 
Management Center), já implantado. A 
ferramenta oferece visibilidade e gestão 
remota de todos os sites e é capaz de 
gerenciar redes cabeadas e sem fio. Na 
ESPM, são cerca de 100 os pontos de rede 
administrados pelo IMC. 

Ao longo do projeto de migração, o time 
da HP dividiu o projeto em três fases para 
manter o acesso aos conteúdos 
educacionais e materiais de pesquisa em 
todos os ambientes da Escola sem ' 

interrupções. A primeira etapa se concentrou 
em São Paulo, onde fica a matriz e foi 
desenvolvida ao longo do mês de outubro. 

Foram instalados dois backbones de 10 
Gb/s, switches da série HP A12500 para o 
core da rede e de switches HP série A5500 
para as bordas da rede LAN, além do 
Access Points HP série 2620 para Wi-Fi e de 
controladores de acesso HP WX5004. Cada 
sala de aula da ESPM em São Paulo 
recebeu um ponto de acesso (Access Point) 
para garantir que os estudantes possam 
utilizar seus laptops, smartphones e tablets 
durante as aulas. 

O próximo desafio será implantar a 
infraestrutura de redes da HP nas cidades de 
Porto Alegre e Rio de Janeiro até julho de 
2012, para que até o final do ano que vem 
todas as unidades da ESPM possam contar 
com o ambiente padronizado. 

De acordo com Magedanz, o projeto 
está levando a ESPM para uma nova era 
tecnológica. "A ESPM fez um grande avanço 
em sua infraestrutura de redes com as 
soluções da HP. Hoje, podemos dizer que 
estamos com uma solução integrada e 
uniforme. Do nosso data center até a parte 
de distribuição e gerenciamento de rede, nós 
estamos realmente em um patamar 
diferenciado", comemora. 

BYOD 
Segundo Marsula, a equipe de TI 

buscou "uma solução que atendesse a 
todos os alunos, que não têm mais apenas 
um device, mas dois ou três". A infraestrutura 
de alta velocidade e amplamente disponível, 
em todos os espaços da ESPM, estimula, 
segundo os executivos, o uso da rede por 
parte dos alunos e, consequentemente, a 
aquisição de novos devices. 

"Eles preferem usar os seus dispositivos 
pessoais, a consumerização", diz Amadeu, 
ao responder a questão sobre a compra 
institucional de tablets para os alunos, como 
fizeram outras instituições de ensino. "E 
neste ponto a rede gera beneficios. Hoje o 
aluno chega mais cedo no campus para 
usar a rede. E usa bastante", finaliza. A ut
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Text Box
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 8, n. 82, p. 14, ago. 2012.




