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A universidade americana de Cornell criou um sistema para cobrar estudantes e funcionários pelo 
uso acima do limite da web.  
 
A universidade cobrará pelo que ela considera como "consumo irracional" de banda. Segundo o 
jornal The Chronicle of Higher Education, Cornell gastou cerca de 1,4 milhão de dólares no ano 
passado só com internet, e este custo cresce a uma velocidade de 40% ao ano. "Precisávamos 
fazer alguma coisa para reduzir este valor, ou pelo menos encontrar uma forma justa de cobrir as 
despesas", justifica a universidade.  
 
O sistema de cobrança deve entrar em operação no dia 1º de julho, e vai definir os valores 
através da coleta de dados dos logs efetuados nos roteadores da rede - o que permitirá definir os 
departamentos e usuários que mais gastam banda dentro do campus. Este sistema é mais 
complexo do que os normalmente usados nas universidades em geral, que cobram dos 
departamentos pela quantidades de portas que eles possuem, ou ainda uma taxa fixa dos 
estudantes pelo uso da web em seus dormitórios.  
 
A Cornell explicou que usava este sistema de cobrança, mas a situação complicou-se quando os 
usuários começaram a conectar vários computadores em cada porta com a ajuda de "extensores 
de portas" - um dispositivo que pode ser comprado em qualquer loja de aparelhos eletrônicos e 
permite a conexão de cinco, dez ou mais computadores em cada um.  
 
O novo sistema não dispensará a cobrança por portas - cada uma sai por 7,50 dólares mensais - 
mas o usuário pagará quatro dólares a cada 2 GB de dados, e uma porcentagem deste valor a 
cada megabyte que ultrapassar esta cota. Quem gastar abaixo disso estará livre de taxas 
adicionais.  
 
Para os estudantes, a cobrança será só um pouco diferente: 26,35 dóla res de mensalidade, paga 
nove meses ao ano; mais quatro dólares pelo uso no dormitório de até 2GB, e as mesmas taxas 
adicionais a cada megabyte que extrapolar esta cota.  
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