


1989: 

_projeto RNP, 
CNPq com apoio 
de diversos 
pesquisadores e 
engenheiros

_ domínio .br



1992: 

_primeiro backbone
Internet no Brasil

_ligação LNCC (Rio)-
Fapesp (SP)

“There are no 
known networks 
in Brazil”

The Matrix: 
Computer 
Networks and
Conferencing
Systems Worldwide

John Quarterman, 
1989.
(p. 588)



1995:

_internet 
comercial

_acesso aberto

_políticas de 
ciência, 
tecnologia e 
comunicação

_empreendedo
rismo em 
Internet

“Criar meu 
website
Fazer minha 
home-page
Com quantos 
gigabytes
Se faz uma 
jangada
Um barco que 
veleje
Que veleje 
nesse infomar”

Gilberto Gil
Trecho da música 
“Pela Internet”, 
1996.



1998-2000: “vale da morte”

_do OSI/ISO, o mercado escolheu o TCP/IP
_do financiamento do CNPq
_do monopólio nas telecomunicações
_do projeto RNP

2001: Programa Interministerial RNP
Infraestrutura nacional de internet de âmbito acadêmico

2002: Criação dos Programas de P&D: Grupos de Trabalho





2020: 

sétima geração RNP

_infraestrutura óptica nacional 

_escalável e segura

_interiorizada

_ciberinfraestrutura e nuvem



_12 primeiros anos: empreender, aprender, demonstrar, agenciar 

_18 últimos anos: [+] gerenciar, co-criar, sustentar  

_cultura RNP
 Efetividade comunitária: temos uma governança que assegura o volume, a 

eficiência e a transparência dos serviços

 Emprendedores não fazem [certo] diagnóstico: a partir da ideia aproveitar 
uma oportunidade com os recursos disponíveis

 Propósito público maior: o negócio do negócio são os negócios [responsáveis] 
(Friedman/Barbosa)

 Governança: fazer [certas] perguntas: para alcançar respostas certas 
(Ienaga)
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RNP NO AMANHÃ: a estratégia do presente

Formulada em 2017 e iniciada em 2018, essa estratégia foi construída e 
compartilhada com o Conselho de Administração a partir da visão 2022:

_renovação do Programa RNP 

_Sistema RNP responsável pela Ciberinfraestrutura nacional para Educação, 
Pesquisa e Inovação 

_Proposta de valor: a melhor plataforma digital para educação e pesquisa

_Premissas:
_Custos compartilhados
_Inovação
_Relacionamentos  e parcerias
_Sustentabilidade 
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Será que o passado [e o presente] 
limitam a capacidade da mudança e as 
novas ações? 

Custos compartilhados
Inovação
Relacionamentos  e parcerias
Sustentabilidade 
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O talento pode redefinir a estratégia.

Espiral Meira-Campos: http://vv.arts.ucla.edu/thesis/internet2/CamposSpirals.gif



Como transformar a estratégia em Planos de Ação

Pessoas, Estratégia e Riscos

_para desdobrar a estratégia priorizamos os principais alvos (“12 batalhas”) e 
construímos “Esquadrões” responsáveis por seu atingimento: toda o dia a 
estratégia pode ser revista

_cada Batalha tem um Encarregado (a melhor pessoa para liderar o tema) e um 
Patrocinador (diretor): mobilizar os talentos de dentro e de fora

_uma 13ª batalha foi definida para tratar dos temas viabilizadores na gestão : 
trabalhar com os desafios e riscos da “empresa convencional”

_em 2019:
Energia: apostas se confirmam e são realimentadas; primeiros resultados de 
mudança!
Barulho: conflito de agenda e entre os modos de operação:

1. Modo Tradicional: foco, meta
2. Modo Batalhas: experimentação, perdas, escala, parcerias
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RNP 1 e RNP2 & o modelo dos 3 horizontes

Foco em melhorar o 
desempenho do modelo de 
negócio atual.Foco em expandir o modelo 
de negócio atual
Foco em descobrir e testar 
modelos de negócio 
totalmente novos

H1

H2

H3
RNP 2

RNP 1

Encontrar um modelo de negócio que
funcione NÃO é uma questão de execução
e sim uma questão de investigação.



RNP 1 e RNP 2: como a RNP está trabalhando estes dois contextos?

Organizações ambidestras (Jeans Maier)

“RNP 1”
(H1)

“RNP 2”
(H2 e H3)



RNP no amanhã – relato de progresso das batalhas



Estratégia: As 12 batalhas da RNP

Ampliar a capacidade da 
Rede Ipê e consolidar sua 
interiorização e integração 

global

Atuar para modernizar a 
ciberinfraestrutura dos 

campi

Estabelecer capacitação 
não presencial de 
qualidade e com 

abrangência

Implantar o Centro de 
Suporte para e-Ciência

Ofertar um portfólio de 
serviços e soluções 

inovadores em nuvem 
com foco no cliente e com 

empresas

Criar serviços profissionais 
e de suporte em TIC 

relevantes para nossos 
clientes

Desenvolver a Estratégia 
de Inovação

Construir nova institucionalidade dos PoPs 
e das Redes Comunitárias no Sistema RNP

Aprofundar a parceria com os Estados 
e Municípios

Desenvolver pessoas para 
novas competências críticas

Desenvolver o Modelo 
Associado Corporativo

Aumentar as receitas e o 
financiamento com recursos 
(privados) alavancados pelo 

fomento



Relacionamentos: principais metas 2019

Desafios:

 Assimetrias de 
maturidade 
institucionais 

 Desenvolver e 
validar os 
instrumentos de 
parceria com AGU

 Utilizar o modelo 
associativo para 
ampliar as ofertas 
de serviços de 
tecnologia no 
campus

Nova institucionalidade 
dos PoPs e das Redes 

Comunitárias no 
Sistema RNP

 Sistema RNP 
implantado em 
organizações 

usuárias, PoPs e redes 
metro

Desenvolver o Modelo 
Associado Corporativo

 Estratégia e processo 
de gestão de 

relacionamento com 
associados 

corporativos

 Atração de novas 
instituições associadas

Atuar para modernizar a 
ciberinfraestrutura dos 

campi

Modelo de 
maturidade de 

ciberinfraestrutura do 
campus

 Modelo de negócio 
cooperado (com 

parceiros privados) para 
oferta de IaaS local para 

os campi (p.ex. Wi-Fi 
como serviço)



Sustentabilidade: principais metas 2019

Desafios:

 Instrumentos mais 
adequados para 
projetos de 
Inovação (Convênio 
PDI)

 Falta de recursos 
humanos nos 
clientes

 Reestruturar a 
gestão de TI e criar 
competências de 
contraprestação de 
serviços

Serviços profissionais e 
de suporte em TIC 

relevantes para nossos 
clientes

 Evolução do modelo 
de negócio da 

Unidade de Serviços 
Profissionais 

(pioneiros: CAPES, 
CNPq, SIBBR, FINEP)

Aumentar as receitas e 
o financiamento com 
recursos (privados) 
alavancados pelo 

fomento

 Reativação do Comitê do PRO-RNP e com 
fomento do MS, MD e MINC

 Novas instituições de educação superior 
privada assinam o Sistema RNP

 Renovação do Contrato de Gestão: 2020-
2024, R$250MI/ano

 Captação de recursos de emendas  e 
projetos de cooperação com estados, 

municípios e outros órgãos da APF



INOVAÇÃO: Principais metas 2019

Desafios:

 Simplificar a 
contratação 
entre/com 
universidades 
públicas e RNP (ex. 
Min. Economia)

 Integrar-se com 
modelos de 
financiamento de 
agências de 
fomento

 Modelar uma rede 
de serviços para 
inovação
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Ofertar um portfólio de 
serviços e soluções 

inovadores em nuvem 
com foco no cliente e 

com empresas

 Oferta gratuita do 
MS Office 365 e de IaaS

no Nasnuvens

 Nova arquitetura do 
mConf + modelo de 

negócio para oferta no 
Nasnuvens

Implantar o Centro de 
Suporte para e-Ciência 

(RNP e LNCC)

 Validação e evolução 
do modelo de negócio 
do Centro de Suporte 

para um grande 
usuário/empresa

Implementar a 
Estratégia de Inovação 

Aberta

 Política de Inovação
 Novo Programa de 

P&D&I (com 
startups)

 Projeto piloto para 
oferta de 

ciberinfraestrutura
para parques 

tecnológicos e 
incubadoras (com 

ANPROTEC)
 Experimentos com 

FINEP e SEBRAE



Nasnuvens

Resultados recentes

 Oferta gratuita do MS Office 365 (em teste)

 Oferta do compute@RNP (IaaS público e privado)

 Modelagem do novo Sisu com DTI-MEC

Resultados futuros esperados

 Cooperação com Ministério da Economia para explorar novos modelos de oferta e contratação de

serviços em nuvem para instituições públicas a partir da experiência da RNP com o Marketplace da

plataforma Nasnuvens

 Assinatura de MoU com rede acadêmica suíça SWITCH para mapeamento e desenvolvimento conjunto

de plataformas e aplicações em nuvem para nossas comunidades

 Portal do Programa Ciência na Escola: https://www.ciencianaescola.gov.br/



Desenvolvimento do modelo de negócio com “startups corporativas”

Capacitação na 
modalidade EAD

Centro de Suporte para 
e-Ciência

Nasnuvens
Unidade de serviços 

profissionais

Ciberinfraestrutura como 
plataforma de inovação

Educação Superior 
Privada com Modelo 

de Assinatura (adesão) 
ao Sistema RNP



2002: Criação dos Grupos de Trabalho (GTs)



Protótipos e Pilotos



Fases experimentais (pre-produção)



Startups (spin offs do funil de inovação da RNP)



Novo Programa de P&D&I (com startups)

Resultados recentes

 Capacitação empreendedora e mentoria com os 8 novos GTs

 Desenvolvimento das visões de negócio e de produto de cada um dos GTs: construção de MVPs

(Minimum Viable Products) e não apenas protótipos tecnológicos

 Início dos GTs em julho/2019 e apresentação dos MVPs em maio/2020 (WRNP)

Resultados futuros esperados

 Nova abordagem para o Edital de GTs 2019 para aproximar Grupos de Pesquisa e Startups: 66

propostas de projetos recebidas sendo 50% delas com startups

 Atividades do Comitê de Avaliação e Seleção com a participação da ANPROTEC

 Seleção de 8 novos GTs sendo 6 deles já com startup

 Início do processo de contratação dos projetos



_buscar o valor do futuro com a inovação

_testar os futuros que não são conhecidos
_criar espaços e aberturas para discutir o fim do “velho negócio”

_perdas são parte do processo de PDI

_resultados são positivos mesmo quando não há continuidade na RNP (falha boa)
_reduzir as exigências para os talentos empreenderem

_acompanhar é melhor que planejar

_não é possível prever o resultado final: testar as opções
_abandonar projetos para retomar outra co-criação

_parcerias instigantes

_ampliam as competências compartilhadas
_reduzem as incertezas e criam novos bens e serviços (mudar a realidade)

Apostas para o novo Programa de PD&I



O nosso propósito é impulsionar a ciência 

a educação e a inovação para todos



Resultados recentes

1.500 campi em todo território:  80% conectados de 100 Mbps à 1 Gbps

• Alguns indicadores do ciclo 2011-2017:

1. Serviços avançados de qualidade (ex. videocolaboração), nacionais e internacionais e, 
atendimento a grandes projetos demandantes de TIC (ex. PAD, HEP, LNLS, Astro, Biodiversidade, 
Clima, etc); 

2. Redes de colaboração para educação continuada e formulação de políticas públicas: Rede
Universitária de Telemedicina (RUTE) com +120 hospitais

3. Inovação aberta em aplicações de rede e redes experimentais: 10 spinoffs;

4. Economia de escala no uso de TIC para o país: +R$ 119 milhões em 2015‡;

5. Impacto na cadeia de TIC: R$1 investido produz R$1,95 na cadeia; 1 emprego, produz 8†; 

6. Economicidade em relação ao mercado para a comunicação de clientes: 6,8 vezes⃰

‡ RNP: Relatório Anual 2015 da Comissão de Avaliação

† Pesquisa realizada pela Unicamp - Instituto de Economia (2011)

⃰ ANATEL, 2018: Valores de Referência – Produtos de Atacado: Análise de Replicabilidade – PGMC (Slide 9)



Nosso sonho

A melhor plataforma digital para educação, pesquisa e inovação



_reconhecemos que somos a 
continuação de muitos que nos 
antecederam

_moderno é tradição

_reconhecemos o fio condutor do 
programa RNP

Obrigado a todas as pessoas 
talentosas envolvidas nessa 
história!

Ao PoP-SC, universidades, institutos e parceiros em Santa Catarina



Obrigado!

Nelson Simões

RNP
Diretor-geral
<nelson@rnp.br>


