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Como as negociações do dia a dia dependem das redes Wi-Fi a demanda por redes 
empresariais eficientes aumentou bastante. Mais do que nunca, as redes precisam 
oferecer velocidades mais rápidas e uma Wi-Fi mais abrangente.

Os desafios, que variam do acesso à consumerização de TI (BYOD) ao crescimento 
de aplicativos que exigem muita largura de banda, como o vídeo, estão apresentando 
impactos em todos os setores.

Para atender à crescente demanda de largura de banda e à necessidade de 
velocidade, o IEEE surgiu com a próxima geração de Wi-Fi: 802.11ac. A primeira 
etapa do padrão 802.11ac oferecerá um desempenho três vezes maior em relação ao 
802.11n. Com uma variedade de avanços, o 802.11ac oferece:

•	 Canais mais amplos: largura de canal de 80-MHz, quando comparado com 
802.11n MHz. Os canais mais amplos oferecem maior largura de banda.

•	 Um aumento em fluxos espaciais: o padrão 802.11ac permite até oito fluxos 
espaciais, comparado com os quatro oferecidos pelo 802.11n.

•	 Capacidade de operar na banda de 5 GHz menos congestionada: a maioria 
das redes Wi-Fi usa atualmente a banda de 2.4 GHz, na qual os clientes ficam 
suscetíveis a interferências de outros clientes. A banda de 2,4 GHz também tem 
menos canais que o espaço de 5 GHz.

Com essas melhorias, o 802.11ac aproveitou o melhor do padrão de Wi-Fi anterior, 
o 802.11n, e o aperfeiçoou. O resultado geral dessas melhorias consiste em uma 
conectividade visivelmente mais rápida de redes Wi-Fi, que permite uma melhor 
qualidade de experiência para o usuário final. Ao conectar-se a uma rede sem fio que 
comporta o padrão 802.11ac, o usuário notará uma experiência semelhante a uma 
velocidade mais alta. Devido ao aumento da velocidade, os clientes saem e entram 
da rede de forma muito mais rápida, o que não só preserva a vida útil da bateria da 
maioria dos clientes do 802.11ac, mas também permite mais tempo de transmissão 
para outros dispositivos antigos.

Em geral, as vantagens e a confiabilidade do 802.11ac mudará significativamente o 
modo pelo qual as redes sem fio progredirão. No entanto, como em qualquer tecnologia 
emergente, a adoção ocorrerá em etapas. As diferentes empresas e setores dependem 
de redes sem fio de maneiras específicas e têm diferentes requisitos e aplicativos que 
são especificamente projetados para as suas necessidades. Tendo isso em mente, 
vamos analisar como o padrão 802.11ac será usado em alguns desses setores.

Serviços de saúde

A maioria das empresas está percebendo a demanda por mais largura de banda 
em uma rede sem fio confiável. Isso é especialmente verdade nos serviços de 
saúde, onde a rede Wi-Fi é usada cada vez mais para aplicativos de missão crítica. 
Eles incluem os exames de imagem cardíacos e radiológicos, a telemedicina, os 
procedimentos de registro médico eletrônico, scanners portáteis e voz sobre IP. Para 
ajudar a garantir que esses aplicativos sejam executados de modo fácil e seguro, 
o setor de saúde requer uma conectividade sem fio de alto desempenho, alta 
capacidade e onipresente.

O uso da banda de 5 GHz menos congestionada no padrão 802.11ac reduz a 
interferência de modo que os aplicativos médicos possam fluir facilmente para os 
tablets dos médicos. Com três vezes a velocidade do 802.11n, o 802.11ac também 
cria uma conectividade instantânea perfeita, bem como otimiza a vida útil da bateria 
para clientes 802.11ac. Os funcionários da área de saúde podem transmitir grandes 
arquivos de imagem de radiologia e de cardiologia diretamente para o leito do paciente, 
em vez de enviá-los para uma sala de visualização de imagem específica, o que é mais 
usado atualmente. O 802.11ac oferece maior capacidade para um desempenho mais 
seguro de telepresença e aplicativos de vídeo entre médicos e pacientes.
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Ensino superior

Como cada vez mais dispositivos clientes 802.11ac são disponibilizados, a demanda 
crescerá para agregar redes 802.11ac. Isso é observado principalmente no ensino 
superior, em que os alunos, que são normalmente pioneiros no uso de gadgets e de 
tecnologias mais recentes, aparecerão no campus com seus laptops, smartphones e 
tablets habilitados para 802.11ac. O desejo de conectar esses dispositivos a redes é 
um dos motivos pelos quais os diretores de TI da área de ensino superior apoiam a 
quinta geração de Wi-Fi, 802.11ac, em suas redes.

A adoção dos clientes do 802.11ac não é o único motivo para implantá-lo na rede. 
Muitas redes implantadas para o ensino superior observam um aumento significativo 
no uso da rede sem fio, incluindo conexões simultâneas, o que, muitas vezes, resulta 
na necessidade de implantar mais access points para atender à demanda de largura 
de banda e de conexão. O padrão 802.11ac permitirá que o campus lide com as 
altas demandas usando uma taxa de dados maior, canais mais abrangentes e uma 
modulação mais eficiente. As velocidades mais altas significam que os clientes do 
padrão 802.11ac podem entrar e sair da rede mais rapidamente, deixando mais tempo 
de transmissão sem fio para outros clientes. O padrão 802.11ac diminuirá a demanda 
por largura de banda, ao mesmo tempo que torna a rede Wi-Fi geral mais eficiente.

Ensinos primário e secundário

Os ensinos primário e secundário têm as mesmas necessidades típicas da maioria 
das empresas. O uso crescente de vídeo nas salas de aula cria a necessidade de 
uma maior largura de banda. Uma sala de aula colaborativa, em que a lição do dia 
é transmitida por vídeo em todo o país ou mundo, é cada vez mais comum. O uso 
adicional de laptops, tablets e outros dispositivos conectados por Wi-Fi na aula está 
crescendo também. A capacidade de resposta dos departamentos de TI dos ensinos 
primário e secundário a essas demandas usando o 802.11ac oferecerão a largura de 
banda adicional necessária para esses e outros usos.
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Provedor de serviços

Um dos maiores benefícios que os provedores de serviços obterão do 802.11ac 
estará relacionado a hotspots. Os hotspots foram uma solução popular para 
provedores de serviços, pois os usuários podem pagar uma taxa de assinatura para 
usar a rede Wi-Fi, o que gera receita. Os hotspots também oferecem uma forma de 
descarregar o fluxo de dados na rede Wi-Fi em vez de usar o 3G ou a rede LTE. Ao 
introduzir o 802.11ac em hotspots, os provedores de serviços podem se diferenciar 
da concorrência. Com cada vez mais dispositivos 802.11ac invadindo o mercado, os 
clientes podem optar por pagar a mais para usar o novo tablet ou laptop habilitado 
para 802.11ac e receber a maior largura de banda oferecida. Os clientes de hotspot 
também terão uma experiência muito melhor com os aplicativos de largura de banda 
como Netflix e Hulu Plus, e o provedor de serviços poderá gerar receita adicional pelo 
valor do serviço. Além disso, a mudança contínua para 5 GHz no 802.11ac reduzirá 
o congestionamento na já congestionada banda de 2.4 GHz, comum em muitas 
implantações de hotspot. Ao usar o 802.11ac, os provedores de serviços podem 
oferecer aos seus clientes mais largura de banda em uma rede mais eficiente, ao 
mesmo tempo em que há possibilidade de gerar mais receita.

Resumo
A implantação do 802.11ac pode trazer muitos benefícios para os usuários de uma 
rede sem fio. Mas lembre-se de que mais recursos de largura de banda na rede 
geram mais problemas a serem considerados. Se a sua rede empresarial é pequena, 
média ou grande e requer conectividade de missão crítica, a Cisco, líder em redes 
empresariais sem fio, oferece um portfólio abrangente de 802.11ac, o que ajuda a 
garantir que você receba os benefícios do 802.11ac para continuar aproveitando 
a segurança da sua rede sem fio. Os access points Cisco Aironet 3700 Series, 
o Aironet 2700 Series e o Aironet 1700 Series incluem um rádio com 802.11ac 
integrado e são projetados para atender às necessidades de conectividade sem fio. 
A Cisco também oferece os access points externos baseados em 802.11ac, como o 
Aironet 1570 Series, para implantação em estádios, shopping centers, nos entornos 
das universidades e nos campus universitários. Com o portfólio do 802.11ac e uma 
tecnologia de experiência de alta densidade (HDX), você terá a certeza de que a 
sua rede é capaz de manter a confiabilidade enquanto se beneficia dos recursos do 
802.11ac.

Para obter mais informações, acesse: www.cisco.com/go/80211ac.
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