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RESUMO 

 
O protocolo TCP/IP tem dados provas, praticamente desde a sua criação, da sua adequação na 
implementação das chamadas redes convergentes.  Estas integram tipos de tráfego muito 
diferentes, com requisitos por vezes opostos: baixa latência e atraso, entrega de informação sem 
erros, adaptação dinâmica do ritmo de transmissão à qualidade das ligações, etc..  Paralelamente 
à tendência de integração de todas as comunicações numa única rede, verifica-se o desvanecer 
das fronteiras das redes IP corporativas.  Se outrora as redes de dados estavam confinadas à 
localização física das empresas que as detinham, hoje em dia estendem-se a virtualmente a 
qualquer lugar físico, possibilitando por exemplo o tele-trabalho, proporcionando a mesma 
experiência a colaboradores remotos como a tradicionais.  Por outro lado, assiste-se a uma 
mudança no paradigma de criação e fluxo de informação: da criação centralizada de dados e 
acesso aos mesmos por parte dos colaboradores, passámos à criação e publicação de 
documentação por parte de todos os colaboradores, que é partilhada e alterada entre eles, i.e., 
Web 2.0 aplicado ao mundo empresarial.  A combinação de rede corporativa com Internet e redes 
móveis, assim como a explosão de informação que pressupõe a Web 2.0, faz com que a 
segurança passe a ser uma das questões mais complexas de gerir.  A Cisco propõe as Redes de 
Auto-Defesa, que actuam em todos os segmentos da topologia de rede e, em cada um, abrange 
as 7 camadas do modelo OSI para lidar com esta complexidade. 
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