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Transformar a capacidade de tráfego de uma avenida de duas para oito pistas ou aumentar em 
80% o volume de passageiros nos veículos iria evitar congestionamentos que enfrentamos 
freqüentemente. Mas essa não é a realidade vivida por nós. O mundo corporativo enfrenta 
problema semelhante em sua rede de comunicação. Existe alta quantidade de dados gerados pelo 
correio eletrônico, internet, aplicações empresariais, entre outros, que geram lentidão no fluxo de 
informações. Além disso, as organizações acabam adquirindo mais recursos para melhorar essa 
situação.  
 
Entretanto, a tecnologia já permite a otimização da performance das redes nas companhias para 
que os dados trafeguem de forma mais rápida e em maior quantidade. Assim, é possível reduzir o 
custo com a aquisição de conexões de banda larga e manter uma troca de informações de 
maneira efetiva.  
 
Segundo estudo realizado pela Universidade de Stanford com mais de 100 empresas, nas redes 
corporativas, de 60% a 90% do tráfego é composto por informações repetitivas - por exemplo, 
em uma troca de e-mails. A questão é saber onde e de que maneira pode-se reduzir gastos e 
aumentar a performance.  
 
Aumentar a capacidade das redes de banda larga significa adiciona r novos circuitos, trocar 
serviços e até o provedor ou fazer um up grade de equipamentos. Todas essas opções consomem 
tempo e dinheiro. Em um cenário de grande competitividade, num país com proporções 
geográficas como o Brasil, cujas corporações possuem unidades em outros países, esses gastos 
refletem na lucratividade.  
 
Além disso, e também em função das dimensões do território brasileiro, há casos que as 
operadoras não atendem à necessidade das empresas que possuem escritórios em regiões 
distantes, restando a opção de utilizar serviços via satélites, cujo custo é maior e, dependendo do 
volume transmitido, também ocorre lentidão.  
 
Estudo do Gartner Group revela que neste ano as empresas gastarão mais com a compra de 
banda porque elas aumentaram as demandas das aplicações, como aquisição de sistemas de 
gestão, banco de dados, aumento da troca de e-mails, entre outras tecnologias que causam 
lentidão. O estudo mostra que é mais econômico empresas melhorarem o desempenho das suas 
redes corporativas do que adquirir mais capacidade.  
 
No Brasil, já existem recursos tecnológicos que consistem em eliminar dados repetitivos na 
transmissão de dados. Cada tipo de informação repetida ganha um símbolo para identificação 
rápida.  
 
Dados como logotipo da empresa e assinatura do e-mail são reconhecidos uma única vez, 
melhorando o desempenho da transmissão. Significa dizer que uma informação que antes 
trafegava com 140 bytes é transformada em 2 bytes. Dessa forma, a tecnologia melhora o 
desempenho das aplicações.  
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