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Sumário Executivo
Criada em 1989 pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) com o propósito de
construir uma infra-estrutura de rede Internet nacional para a comunidade
acadêmica, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) integra atualmente cerca
de 600 instituições de ensino e pesquisa, beneficiando mais de um milhão de
usuários no País.
Embora as aplicações e os serviços de comunicação e colaboração em rede no
atendimento de demandas gerais e específicas das comunidades acadêmicas
brasileiras sejam variadas e extremamente valiosas, normalmente a importância
e os impactos sócio-econômicos dos componentes da infra-estrutura de redes são
reconhecidos apenas pelos especialistas e permanecem “invisíveis” para a maior
parte dos seus beneficiários e possíveis interessados que, embora façam uso
diário dessas tecnologias, não têm consciência de sua existência.
Com esse estudo pioneiro pretende-se caracterizar e sistematizar com base em
dados de natureza quantitativa e qualitativa os impactos sócio-econômicos das
atividades e serviços desenvolvidos pela RNP. Acredita-se que tal estudo poderá,
sem prejuízo de outros impactos: i) produzir um conjunto coerente e sistemático
de informações e análises que permitam orientar as estratégias de investimentos
na expansão das redes; ii) ampliar o acervo de conhecimentos sobre os serviços e
a importância de uma rede de infraestrutura pública que informem seus
beneficiários diretos e indiretos;

iii) aumentar o conhecimento interno da

organização sobre os resultados de seus esforços e iv) determinar uma nova fase
do diálogo entre as partes envolvidas na atividade de captação de recursos e no
fomento de alianças estratégicas.
Portanto, com vistas a conduzir essa análise inédita dos impactos da rede
brasileira de internet avançada - a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) este relatório intitulado “Caracterização da Importância Socioeconômica da Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)”, a partir do convênio firmado entre o Núcleo
de Economia Industrial (NEIT) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
e a RNP, encontra-se estruturado em três partes principais.
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Na primeira parte do relatório foi realizado um extenso survey com a
apresentação de casos selecionados de experiências internacionais de avaliação
de impactos de redes nacionais de ensino e pesquisa, com vistas a identificar
benchmarkings analíticos para a análise da experiência nacional. Foram
sistematizados os resultados da análise de impactos da rede neozelandesa KAREN,
da rede canadense CANARIE, da rede polonesa PIONIER e da rede europeia
GÉANT2.
Os estudos mostraram que a principal propriedade das redes nacionais de ensino
e pesquisa a seus usuários reside na possibilidade de realizarem funções que de
outra forma não poderiam ser realizadas, uma vez que a maior parte das redes
comerciais não possui a mesma capacidade que as redes nacionais e muitas vezes
não atendem às regiões geográficas mais distantes.
Com a consolidação dos resultados das pesquisas tornou-se evidente que os
usuários diretos beneficiam-se da utilização das redes para: i) obter acesso a
supercomputadores, ou computadores de alta performance, ii) realizar
articulação com pesquisadores de outras instituições, nacionais ou internacionais,
através de videoconferências entre outros meios, iii) transferir arquivos de
grandes

conteúdos

em

maiores

velocidades,

iv)

operar

equipamentos

remotamente, v) realizar atividades de fronteira, como telemedicina, astrofísica,
entre outros, vi) obter acesso a bases de dados de pesquisa internacionais e a
bibliotecas digitais e, vii) ministrar e assistir a aulas e treinamentos a distância.
Foi possível constatar que em todos os casos apresentados os benefícios dos
investimentos nacionais em redes de ensino e pesquisa são bastante expressivos e
justificam a importância da manutenção, expansão e modernização das mesmas.
As experiências foram unânimes ao avaliarem que os principais impactos diretos
das redes residem: i) no fornecimento de amplas bandas de acesso à internet e na
criação de contas em computadores em rede a baixo custo, ii) na troca e acesso a
informações sensíveis para as atividades de pesquisa, iii) na utilização de
ferramentas que aprimoram as atividades de ensino, iv) na geração de novas
ferramentas,

aplicativos

e

áreas

de

pesquisa,

v)

na

viabilização

do

estabelecimento de pesquisas colaborativas entre as instituições membro
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nacionais e internacionais, como também com o setor privado (conforme
enfatizado nos casos canadense e polonês).
Com relação aos benefícios indiretos das redes nacionais de ensino e pesquisa,
foram destacados: i) criação e retenção nacional de talentos, ii) progresso e
geração de novas áreas do conhecimento, capacidade criativa e inovadora, iii)
aumento na qualidade e na competitividade científica e acadêmica dos países, iv)
desenvolvimento de pesquisa e integração regional (conforme caso europeu),
através da interconexão de redes fronteiriças (conforme ilustrado no caso
polonês), v) geração de novas firmas, vi) criação de novos empregos e aumento da
renda dos países, vii) desenvolvimento e crescimento do setor de internet e de
equipamentos de TICs,

resultante da própria expansão das redes de

infraestrutura (que, conforme retratado na avaliação da rede polonesa, passaram
a também atuar como operadoras de telecom naquele país).
No entanto, é importante que também sejam destacados os gargalos e desafios
relacionados às redes de ensino e pesquisa retratados nos casos, que devem servir
de indicativos a um melhor aproveitamento e utilização das redes no futuro.
Dentre eles: i) melhorar a divulgação das potencialidades das mesmas, ii) realizar
treinamentos de seus aplicativos e ferramentas aos usuários, iii) estabelecer
níveis maiores de privacidade e segurança dos conteúdos transferidos pelas
redes, iv) expandir a conectividade entre regiões distantes e remotas de um país e
em regiões fronteiriças.
De toda sorte, os resultados das avaliações indicam que o investimento, tanto
público quanto privado, na manutenção e na expansão de redes nacionais de
ensino e pesquisa gera benefícios positivos bastante significativos para as
atividades

de

pesquisa

e

aprendizado

e

bastante

importantes

socioeconomicamente. Diante disso, trata-se de uma atividade desejável que deve
permanecer como objetivo prioritário da pauta de políticas públicas de ciência,
tecnologia e inovação dos países, de forma a constituir uma infraestrutura
geradora de externalidades importantes para a competitividade, qualidade e
expansão do conhecimento, além de se traduzir em mais produtividade, emprego
e renda às nações.
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Na segunda parte do relatório foram estimados, em termos quantitativos, os
impactos socioeconômicos a montante da cadeia produtiva da RNP associada à
sua operação e aos investimentos necessários para seu estabelecimento,
tomando-se como referência o ano de 2010. Para essa finalidade, foi usada a
análise de insumo-produto – uma das metodologias mais consagradas na análise
microeconômica – que leva em consideração todos os efeitos diretos e indiretos
relativos às necessidades de fornecimento de insumos ao longo da cadeia
produtiva da economia.
Para usar a metodologia, foi implementado um modelo de insumo-produto para a
economia nacional referente à tecnologia de 2008 (ano mais recente possível
quando o estudo foi iniciado), sendo a atividade da RNP desagregada do setor
serviços de informação. O processo de desagregação e configuração tecnológica da
RNP demandou a seleção e coleta de dados da RNP – especificamente o
entendimento e interpretação das despesas contábeis da instituição em 2010,
bem como a estimativa dos investimentos necessários para sua operação em 2010
– exigindo grande esforço das equipes da Unicamp e da RNP. O fruto dessa
atividade possibilitou implementar o modelo, e, por conseqüência, seus
resultados, agregado em 57 setores econômicos.
Estimou-se que o valor da produção da RNP em 2010 foi de R$ 114,643 milhões,
sendo R$ 58,786 milhões o investimento total necessário para prover a estrutura
física da RNP para esse nível de operação; considerando-se a vida útil média dessa
estrutura, avaliou-se em R$ 5,447 milhões o investimento médio anual. Foram
quantificadas nove categorias de impactos socioeconômicos para os 57 setores da
economia: (i) valor da produção setorial, (ii) valor das importações setoriais, (iii)
geração de impostos, (iv) PIB setorial, (v) remuneração do fator trabalho, (vi)
remuneração do fator capital, (vii) distribuição funcional da renda, (viii)
empregos gerados e (xix) remuneração mensal média por trabalhador. A Tabela
abaixo apresenta os impactos sobre as nove variáveis selecionadas, separando-as
entre as etapas de operação e de investimento.
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Nota-se que os impactos da etapa de operação são os principais responsáveis
pelos impactos gerados – em torno de 95% para a maior parte das variáveis.
Considerando-se a soma do valor da produção da RNP com a necessidade dos
investimentos médios anuais (R$ 120,1 milhões), o multiplicador do impacto
sobre a produção total dos setores da economia é 1,95; a contribuição total da
RNP ao PIB do país, somando-se os efeitos diretos e indiretos ao longo de toda a
cadeia produtiva, alcança R$ 107,4 milhões, sendo a remuneração do fator
trabalho o principal responsável pelo valor, com 48,6% de participação. Em
relação aos empregos gerados, o multiplicador chega a 6,9, sendo a remuneração
mensal média por emprego gerado igual a R$ 2.732, que é 78,3% superior à média
nacional estimada para 2010.
Finalmente, na terceira parte do relatório, a partir da metodologia de estudos de
casos selecionados pretendeu-se organizar uma reflexão que permitisse revelar a
dupla identidade da RNP como, por um lado, prestadora de serviços de conexão de
alta qualidade e confiabilidade e, por outro, como ofertante de serviços de maior
“valor agregado”, destinado a públicos mais restritos e com necessidades mais
específicas, a partir da disponibilização de aplicações e serviços de maior
complexidade.
A partir da análise de um conjunto de pré-requisitos, da importância da atuação
das instituições e do nível de abertura dos agentes envolvidos em tais centros
para a realização do estudo, três delas foram escolhidas: i) UNIFESP, para
representar os centros de pesquisa que utilizam a RNP em nível avançado para
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fins de pesquisa e educação em telemedicina; ii) INPE como centro de pesquisa
que demanda serviços da RNP para realização de pesquisa e desenvolvimento nas
áreas espacial, de previsão do tempo/clima e de ciência e tecnologia do sistema
terrestre, abarcando as áreas de observação da Terra e de ciência do sistema
terrestre, com estudos avançados relativos à sustentabilidade do planeta Terra,
incluindo pesquisas sobre mudanças climáticas; iii) Campus da UFAM de Benjamin
Constant como representante de instituição de ensino distante do eixo RJ-SP que
depende exclusivamente do backbone da RNP para conectividade.
Com relação ao primeiro caso, é digno de nota o impacto econômico, social,
científico e tecnológico que a RNP, via projeto RUTE, vem proporcionando ao País.
A rede tem atuado em prol de uma maior capacitação dos profissionais da área da
saúde (médicos, enfermeiros, odontologistas, fonoaudiólogos, entre outros) em
suas respectivas especialidades. Por estarem distribuídos em diferentes regiões
brasileiras, a rede formada entre os profissionais contribui na disseminação do
conhecimento, implicando, em última instância, o aumento de bem-estar da
sociedade. Simultaneamente, o projeto colabora para aumento da eficiência da
alocação dos recursos públicos à medida que reduz custos de deslocamentos e
dissemina instrumentos de gestão, estímulo e sustentabilidade das Políticas
Públicas. Vale, contudo, salientar que existe ainda um amplo espaço de conquista,
especialmente no que se refere a uma disseminação ainda mais intensa das
atividades de ensino e um maior envolvimento das atividades de pesquisa e
teleassistência.
Com respeito ao segundo caso de estudo, após as entrevistas realizadas com
diversos pesquisadores dos centros de pesquisa do INPE, nota-se o grande
impacto das pesquisas para a sociedade e como é relevante a rede da RNP para a
produção desses resultados. Para o fornecimento de diversos produtos e serviços
das três grandes áreas de P&D do INPE (espacial, tempo/clima e sistema
terrestre), a rede Ipê se coloca como elemento fundamental, tanto no transporte
das informações provenientes das estações de recepção de dados de satélite para
as unidades de análise e processamento do INPE, como também para a
disponibilização de todo o material à sociedade.
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Se, por um lado, a importância do backbone nacional acadêmico mantido pela RNP
nas atividades do INPE fica evidente, por outro lado, é importante mencionar que
a evolução da demanda por banda para tráfego de dados das unidades do INPE
precisa ser monitorada e acompanhada pela ampliação da capacidade de suas
respectivas conexões. Tal quadro deve se aprofundar ainda mais com o crescente
uso do supercomputador Tupã, recentemente adquirido pelo INPE. Nesse sentido,
novos esforços para aumento de capacidade dos enlaces locais são fundamentais
para que este não se torne um fator limitante aos importantes avanços científicos
que estão emergindo.
Finalmente, com o projeto de interiorização, a UFAM estabeleceu novas unidades
em regiões próximas às calhas dos grandes rios do Estado. Uma delas consiste no
Instituto de Cultura e Natureza, situado em Benjamin Cosntant, área de segurança
nacional pela sua localização próxima às fronteiras do Peru e da Colômbia. O
município é caracterizado por uma precária condição socioeconômica, com
elevadas taxas de analfabetismo, insuficiente saneamento básico, baixa renda per
capita, o que se traduz em elevada incidência de pobreza.
Neste contexto, a inserção do campus universitário na região tem por objetivo
ofertar ensino superior de qualidade e, por consequência, contribuir, em última
instância, para a elevação do bem-estar econômico e social da população
ribeirinha. Ao estimular a investigação técnica-científica sob os lemas da
preservação ambiental, inclusão social e respeito às tradições culturais locais e
regionais, a UFAM tem buscado proporcionar meios para que a comunidade
possua e/ou desenvolva novas oportunidades de trabalho e, além disso, aproveite
o potencial regional, marcado pela ampla diversidade ambiental e cultural.
A RNP é inegavelmente um dos agentes participantes deste processo ao fornecer
acesso à Internet ao Instituto de Cultura e Natureza, desde agosto de 2010.
Mediante entrevistas realizadas com alunos e professores, observou-se a
relevância da conexão oferecida para a execução das atividades acadêmicas. Para
os discentes, a Internet é fundamental como ferramenta de aprendizado. Já para
os docentes, constitui-se em instrumento importante para ensino e pesquisa.
Além disso, verificou-se a importância social e econômica dos projetos de
pesquisa em vigor, os quais fazem uso de tal conexão.
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Em suma, é inegável que o campus da UFAM em Benjamin Constant tem
contribuído de forma efetiva para o desenvolvimento sócio-econômico dessa
região tão carente, e não apenas pelo potencial de seus projetos e pesquisas, que
geram novo conhecimento da realidade regional, de seus problemas, de seus
desafios e de suas oportunidades, mas fundamentalmente por permitir a um
contigente populacional distante dos grandes centros a possibilidade de formação
superior gratuita e de qualidade. A RNP, por sua vez, ao oferecer a essa região um
serviço de conexão confiável e seguro tem também contribuído para a melhoria
das condições de ensino e pesquisa. Como destacam seus docentes e discentes,
apesar da ainda baixa velocidade dos serviços oferecidos, estes são percebidos, o
mais das vezes, como essenciais para os processos de aprendizagem e pesquisas.
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Introdução, objetivos gerais e justificativa
Criada em 1989 pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) com o propósito de
construir uma infra-estrutura de rede Internet nacional para a comunidade acadêmica, a
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) integra atualmente cerca de 600 instituições
de ensino e pesquisa, beneficiando mais de um milhão de usuários no País.
Embora as aplicações e os serviços de comunicação e colaboração em rede no
atendimento de demandas gerais e específicas das comunidades acadêmicas brasileiras
sejam variadas e extremamente valiosas, normalmente a importância e os impactos
sócio-econômicos dos componentes da infra-estrutura de redes são reconhecidos
apenas pelos especialistas e permanecem “invisíveis” para a maior parte dos seus
beneficiários e possíveis interessados que, embora façam uso diário dessas tecnologias,
não têm consciência de sua existência.
Além disso, convém lembrar que nos últimos anos os avanços tecnológicos da
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) viabilizaram a digitalização das redes
analógicas de telecomunicação, dando origem às chamadas Redes de Nova Geração1
(Next Generation Networks), que passaram a agregar a transmissão de voz, dados e mídia
em infraestruturas únicas, aumentando a importância e a essencialidade do acesso à
internet em banda larga. Além de ampliarem a produtividade e a qualidade do ensino e
da pesquisa em todo o mundo – viabilizando a troca mais rápida de dados e informações,
o acesso a bases de dados e periódicos internacionais e a comunicação entre
pesquisadores e docentes - a banda larga tem se revelado uma infraestrutura de extrema
importância para o desenvolvimento econômico e social das nações.
Diante da inegável importância das tecnologias de informação e comunicação (TICs) no
panorama atual da sociedade moderna, diversos países têm buscado investir cada vez
mais na infraestrutura de transmissão de dados em redes e com o intuito de prestar de
contas (accountability) desses gastos (públicos ou privados) foram conduzidas nos
últimos anos diversas iniciativas de mensuração dos impactos econômicos e sociais
dessas redes. A expectativa é que tais estudos possam produzir análises e indicadores

1

As novas tecnologias de acesso em banda larga - como ADSL, fibra óptica, cabo coaxial, via satélite e Wi-Fi possibilitam a realização de downloads de conteúdos maiores com maior rapidez quando comparada às
modalidades anteriormente mais difundidas, como a via discada (dial-up).
Núcleo de Economia Industrial e Tecnologia - Instituto de Economia/UNICAMP©

9

que orientem as estratégias de investimentos na expansão das redes e, dessa forma,
ampliar os níveis de eficiência, produtividade e transparência na alocação de recursos.
Assim sendo, com esse estudo pioneiro pretende-se caracterizar e sistematizar com base
em dados de natureza quantitativa e qualitativa os impactos sócio-econômicos das
atividades e serviços desenvolvidos pela RNP. Acredita-se que tal estudo poderá, sem
prejuízo de outros impactos: i) produzir um conjunto coerente e sistemático de
informações e análises que permitam orientar as estratégias de investimentos na
expansão das redes; ii) ampliar o acervo de conhecimentos sobre os serviços e a
importância de uma rede de infraestrutura pública que informem seus beneficiários
diretos e indiretos; iii) aumentar o conhecimento interno da organização sobre os
resultados de seus esforços e iv) determinar uma nova fase do diálogo entre as partes
envolvidas na atividade de captação de recursos e no fomento de alianças estratégicas.
Portanto, com vistas a conduzir essa análise inédita dos impactos da rede brasileira de
internet avançada - a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) - este relatório
intitulado “Caracterização da Importância Socioeconômica da Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa (RNP)”, a partir do convênio firmado entre o Núcleo de Economia Industrial
(NEIT) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a RNP, encontra-se
estruturado em três partes principais.
Na primeira parte do relatório, é realizado um survey em que são apresentados casos
selecionados de experiências internacionais em avaliação de impactos de redes
nacionais de ensino e pesquisa, com vistas a identificar benchmarkings analíticos para a
análise da experiência nacional. Apresentam-se os resultados da análise de impactos da
rede neozelandesa KAREN, da rede canadense CANARIE, da rede polonesa PIONIER e da
rede europeia GÉANT2.
Na segunda parte, são avaliados os impactos socioeconômicos a montante das atividades
conduzidas pela RNP, com base numa análise da matriz insumo e produto, buscando
capturar, num primeiro momento, os efeitos diretos e indiretos das atividades
operacionais da rede e, num segundo momento, todos os investimentos necessários para
se instalar a rede.
Finalmente, na terceira parte do relatório, a partir da metodologia de estudos de casos
selecionados pretende-se organizar uma reflexão que permita revelar a dupla
identidade da RNP, como, por um lado, prestadora de serviços de conexão de alta
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qualidade e confiabilidade e, por outro, como ofertante de serviços de maior “valor
agregado”, destinado a públicos mais restritos e com necessidades mais específicas, a
partir da disponibilização de aplicações e serviços de maior complexidade.
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PARTE 1: Redes Nacionais de Ensino e Pesquisa: experiências
internacionais de avaliação de impactos

1. Introdução
As chamadas Redes Nacionais de Ensino e Pesquisa, ou National Research and Education
Networks (NRENs), são infraestruturas de TICs que conectam, nacional e/ou
internacionalmente, instituições de ensino e pesquisa, viabilizando o acesso e a troca
quase instantânea de descobertas e invenções recentemente publicadas em todo o
mundo, o acesso a bibliotecas digitais, a comunicação pessoal rápida e barata entre a
comunidade acadêmica, o ensino a distância, a participação remota em eventos
científicos via videoconferência, a oferta de serviços de telemedicina, o acesso wireless,
o serviço telefônico via Voice over IP (VoIP) entre outros. Além disso, essas redes
possibilitam o acesso mais amplo a experimentos remotos, a observatórios
astronômicos, astrofísicos e geofísicos internacionais e a processadores de dados de alta
performance (Stöver e Stanton, s.d.).
Alguns exemplos de Redes Nacionais de Ensino e Pesquisa são a canadense CANARIE, a
polonesa PIONIER, a neozelandesa KAREN, a europeia GÉANT2, a latino-americana
CLARA, a norte-americana Internet2, a brasileira IPÊ, e o projeto da ALICE, que conecta
as redes CLARA e GÉANT.
Sem dúvida, a origem das Redes Nacionais de Ensino e Pesquisa está amplamente
associada ao surgimento e avanço das TICs no mundo. De fato, a própria internet foi
criada a partir de uma iniciativa de se interconectar instituições de ensino e pesquisa na
década de 1960 nos Estados Unidos. O projeto era chamado Defense Agency Research
Projects Administration (mais conhecido como DARPA) e foi estabelecido no âmbito da
National Science Foundation como uma rede de projetos de cunho militar que
interconectaria, inicialmente, quatro instituições: UCLA, Stanford, UC Santa Barbara e
University of Utah.
Os pesquisadores destas instituições se comunicavam em suas pesquisas colaborativas
através de trocas de dados eletrônicos, o que hoje conhecemos como e-mail, e o objetivo
era prover uma rede de conexão que não pudesse ser interrompida nem mesmo na
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eventualidade de um ataque militar ao país (Reid, 1997). Após a instalação dessa
primeira rede, muitas outras instituições de ensino e pesquisa passaram a ser
conectadas. Paulatinamente esse tipo de infraestrutura foi se difundindo em todo o
mundo e a internet deixou de se restringir aos domínios público e acadêmico e alcançou
grande disseminação em todas as esferas sociais.
Os avanços das pesquisas nas áreas de TICs levaram ao que anos mais tarde seria
considerada a revolução da microeletrônica (Freeman, 1984, e Freeman e Perez, 1988),
que deu origem ao microcomputador e ao computador pessoal (PC). Antes restritos aos
grandes e antigos mainframes, os computadores também passaram por um importante e
rápido processo de difusão reforçando, e ao mesmo tempo sendo reforçado, pelo avanço
da internet.
Além disso, a microeletrônica também viabilizou a digitalização das redes analógicas de
telecomunicação, dando origem às chamadas Redes de Nova Geração2 (Next Generation
Networks), que passaram a agregar a transmissão de voz, dados e mídia em
infraestruturas únicas, aumentando a importância e a essencialidade do acesso à
internet em banda larga. Além de aumentarem a produtividade e a qualidade do ensino e
da pesquisa em todo o mundo – viabilizando a troca mais rápida de dados e informações,
o acesso a bases de dados e periódicos internacionais e a comunicação entre
pesquisadores e docentes - a banda larga tem se revelado uma infraestrutura de extrema
importância para o desenvolvimento econômico e social das nações.
Diante dessa incontestável importância das TICs no panorama atual da sociedade
moderna, diversos países têm buscado investir cada vez mais na infraestrutura de
transmissão de dados em redes. Em outro registro, com o intuito de prestar contas
(accountability) desses gastos, diversas iniciativas de mensuração dos impactos
econômicos e sociais das redes de infraestrutura têm sido implementadas e as análises e
os indicadores obtidos têm contribuído para informar as estratégias de investimentos na
expansão das redes com vistas ao aumento dos níveis de eficiência, produtividade e
transparência na alocação de recursos.

2

As novas tecnologias de acesso em banda larga - como ADSL, fibra óptica, cabo coaxial, via satélite e Wi-Fi possibilitam a realização de downloads de conteúdos maiores com maior rapidez quando comparada às
modalidades anteriormente mais difundidas, como a via discada (dial-up).
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Com relação especificamente aos impactos socioeconômicos da infraestrutura de banda
larga, diversas análises mostram que a expansão dessas redes produz resultados
bastante positivos relacionados à geração de emprego, renda e crescimento do PIB.
Recente avaliação de impacto conduzida pelo Banco Mundial indicou que um aumento
de 10% na penetração da banda larga resulta num incremento de 1,21% no PIB dos
países desenvolvidos e de 1,38% de aumento no PIB dos países em desenvolvimento,
além de propiciar crescentes desdobramentos aos demais elos da cadeia produtiva e a
outros setores da economia (Qiang, Rossotto e Kimura, 2009).
Outros estudos sugerem que o impacto econômico da expansão da infraestrutura de
banda larga é tanto maior quanto maiores forem os níveis de penetração já
estabelecidos. Koutrompis (2009) estimou que países com níveis de penetração da
banda larga maiores que 30% (como, por exemplo, Dinamarca, Holanda, Suíça, Coreia,
Noruega, Suécia, França e Canadá - de acordo com dados da ITU para o ano de 2009)
alcançam aumentos de 0,38% nos níveis de crescimento econômico a cada aumento de
1% na penetração da banda larga. Países em que esse nível de penetração se encontra
entre 20% e 30% (como Alemanha, Reino Unido, Bélgica, Finlândia, Estados Unidos e
Japão – ITU, 2009) alcançam aumentos de 0,24% no PIB. Já países com níveis de
penetração da banda larga inferiores a 20% (como a grande maioria dos países em
desenvolvimento e alguns desenvolvidos, como Portugal e Grécia – ITU, 2009) alcançam
aumentos de 0,14% no PIB a partir de uma variação de 1% na expansão da
infraestrutura de banda larga.
Além disso, avalia-se que investimentos da ordem de cinco bilhões de dólares em
infraestrutura de banda larga podem gerar cerca de 100 mil novos empregos diretos no
curto-prazo e mais de 2,5 milhões de empregos indiretos (Communications Workers of
America, 2008).
Katz (2010) aponta que nos Estados Unidos investimentos da ordem de 6,4 bilhões de
dólares em infraestrutura de banda larga geraram aumento de 1,83% em empregos
diretos e indiretos; na Suíça, investimentos de 10 bilhões de dólares geraram 1,38%
mais empregos diretos e indiretos; na Alemanha, investimentos de 47,6 bilhões de
dólares em banda larga geraram 1,45% mais empregos diretos e indiretos; e no Reino
Unido, investimentos de 7,5 bilhões de dólares geraram 2,76 mais empregos diretos e
indiretos, além dos empregos induzidos em outros setores.
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Além da importância para a geração de emprego e renda, a expansão da infraestrutura
de TICs tem se tornado imprescindível para o aumento da produtividade e da qualidade
das atividades de ensino (Bates, 2000) e pesquisa (Clotfelter, 1996). Assim como
afirmado por Brint (2002), não há tecnologia com poder maior de transformação da
pesquisa e do ensino superior do que as TICs. Estas tecnologias são recursos
facilitadores de uma relação construtiva entre ensino e pesquisa e viabilizadoras de
produções colaborativas com outros pesquisadores, estudantes ou instituições
(Friedman, 2005), além de promoverem uma difusão cada vez maior e mais rápida de
informação entre seus usuários.
Ademais, segundo Mills (2008), o investimento em TICs é vital para a formação de
pessoal qualificado, para a condução de pesquisa de qualidade, para o alcance de novos e
melhores métodos de ensino e para a disponibilização de conteúdo voltado ao
aprimoramento do aprendizado universitário, o que se traduz num diferencial
competitivo importante na sociedade da informação atual.
Assim, para o caso da infraestrutura de banda larga e tendo em vista a importância da
expansão das redes nacionais de ensino e pesquisa, muitos estudos de avaliação de
impactos têm sido conduzidos em diversas partes do mundo com o objetivo de se obter
estimativas quantitativas e qualitativas, passadas ou futuras, dos benefícios que essas
redes geram para seus usuários diretos, ou seja, nas atividades nacionais de ensino e
pesquisa, e em usuários indiretos, ou seja, na sociedade como um todo. Apesar de serem
iniciativas bastante recentes, os resultados destas avaliações têm sido utilizados como
indicadores balizadores do tipo e da intensidade dos investimentos a serem realizados.
É com base nestas considerações iniciais que a seguir apresentam-se quatro casos de
análises de avaliações de impactos de redes nacionais de ensino e pesquisa. O primeiro
caso é o da rede neozelandesa KAREN, o segundo é o da rede canadense CANARIE, o
terceiro, da rede polonesa PIONIER e o quarto, da rede europeia GÉANT2.
Estes casos são iniciativas recentemente conduzidas por consultorias especializadas
terceirizadas com o objetivo de avaliar os impactos qualitativos e quantitativos diretos
nas atividades de ensino e pesquisa, impactos socioeconômicos, além de outros
impactos mais gerais dos investimentos nesse tipo de infraestrutura. A maior parte
dessas pesquisas foi realizada com base em questionários encaminhados aos usuários
diretos das redes, além de também terem sido realizadas estimativas sobre os impactos
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econômicos e sociais no país ou região. Além disso, algumas análises se ativeram à
avaliação presente de impactos e outros, à realização de cenários futuros.

2. O caso neozelandês: análise de impactos da rede KAREN
A rede KAREN3 (Kiwi Advanced Research and Education Network) é uma rede de
infraestrutura de alta velocidade de banda larga que conecta, a partir de 23 pontos de
presença, 132 instituições de pesquisa, ensino e inovação na Nova Zelândia. Essa rede se
constitui num backbone nacional com capacidade de 10 Gb/s, que se conecta com redes
internacionais que vão de Sidney (Austrália) a Los Angeles (Estados Unidos) a uma
velocidade de 1Gb/s, e ligando-se indiretamente a outras 100 redes de ensino e pesquisa
ao redor do mundo. Além dos serviços de banda larga, a rede KAREN oferece outros
serviços a suas instituições membro, como segurança de rede, suporte técnico e
videoconferências.
A instituição responsável por estabelecer, comandar e operar a rede KAREN é a rede
REANNZ (Research and Education Advanced Network New Zealand), uma organização
governamental sem fins lucrativos criada em 2005. A rede REANNZ é hoje a responsável
por gerenciar toda a infraestrutura de telecomunicação de alta velocidade voltada aos
setores de educação e pesquisa do país. Ela tem, portanto, um importante papel no
ensino e na pesquisa da Nova Zelândia, sendo responsável por alavancar os benefícios
da rede KAREN e difundir os avançados recursos e capacitações em TI que a rede
propicia aos seus usuários (TEMPLE, 2008).
A análise de impactos da rede KAREN foi conduzida pela consultoria TEMPLE Capital
Investiment Specialists (2008). Nesta análise, foram considerados os ganhos de
produtividade dos investimentos públicos na rede KAREN, no período 2009 a 2015, a
quatro grupos de beneficiários (membros e não membros): i) os pesquisadores de
universidades que conduzem pesquisa experimental, ii) os pesquisadores de
universidades que conduzem pesquisa avançada, iii) professores e iv) público em geral
(usuário indireto da rede KAREN, representado na figura de consumidores e
empresários). Esses grupos de beneficiários são, conforme considerado pela pesquisa da
TEMPLE (2008), a representação do ecossistema das tecnologias de informação e

3

Cf. http://www.karen.net.nz/.
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comunicação da Nova Zelândia, tendo, cada um deles, um tipo específico de relação com
a rede KAREN e sendo beneficiado de diferentes maneiras por ela.
Os impactos aferidos pela pesquisa da consultoria TEMPLE (2008) foram divididos entre
quantitativos e qualitativos. Os impactos qualitativos avaliados foram: (a) formas de
utilização das potencialidades da rede, ou seja, de que forma a rede KAREN é utilizada na
condução das atividades de pesquisa, ensino e seus reflexos para as atividades do
público em geral; (b) benefícios gerados a partir da utilização da rede KAREN, ou seja,
quais são os tipos de benefícios adquiridos pelos grupos a partir da utilização da rede e
que de outra forma não poderiam ser obtidos. Os impactos quantitativos avaliados
foram: retorno monetário geral sobre o investimento na rede KAREN, retorno monetário
em termos de produtividade e qualidade para cada grupo, e outros tipos de retornos,
como resultados da atividade de pesquisa, economia gerada em mão de obra de ensino, e
impactos gerais no PIB da Nova Zelândia.
Com relação ao primeiro tipo de impacto qualitativo (formas de utilização das
potencialidades da rede), foi avaliado que o grupo de pesquisadores que conduz
pesquisa experimental utiliza a rede KAREN para trabalhos direcionados a novas
aplicações e novas formas de conhecimento, como supercomputadores, por exemplo; o
grupo de pesquisa avançada utiliza a rede KAREN para ampliar a condução de seus
trabalhos utilizando as novas TICs, como, por exemplo, para se articularem com
pesquisadores de universidades nacionais e estrangeiras via videoconferência, e, assim,
reduzirem custos de pesquisa; os professores utilizam a rede para conduzirem trabalhos
que de outra forma não poderiam ser feitos, como para realizarem transferência de
vídeos de grande conteúdo, realizarem aulas em videoconferências e ensino a distância;
e, por fim, consumidores e empresários, que não são usuários diretos da rede KAREN,
utilizam-na indiretamente quando participam de atividades ou trabalhos conjuntos com
as instituições membro, por exemplo, com os estudantes das universidades ou
consultores contratados.
Com relação ao segundo tipo de impacto qualitativo (benefícios adquiridos pelos grupos
a partir da utilização da rede KAREN), foi avaliado que, ao utilizarem a rede KAREN, o
grupo de pesquisadores que conduz pesquisa experimental passa a atrair e reter mais
talentos, a demonstrar capacitação perante seus pares e estudantes e a solucionar mais
facilmente questões relacionadas ao uso de novas TICs para si mesmo, seus pares e
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estudantes; o grupo de pesquisa avançada se beneficia da rede KAREN para atrair e
reter talentos e se especializar e ampliar seus conhecimentos de ponta em recursos das
TICs; os professores se beneficiam da rede ao demonstrar capacitações em TICs aos seus
estudantes, corpo docente e comunidade, atrair e reter talentos, melhorar a
produtividade e a qualidade de ensino; e, por fim, consumidores e empresários se
beneficiam do contato indireto com a rede KAREN ao desenvolverem habilidades em
novos aplicativos de TICs adquiridas com usuários diretos da rede, estudantes,
professores e empregados.
Os resultados da avaliação da TEMPLE (2008) de impactos quantitativos mais gerais
(em termos de retorno monetário sobre o investimento público na rede KAREN)
mostraram que, para o período considerado, a cada investimento anual do governo de
51 mil dólares neozelandeses, seriam obtidos benefícios de 200 mil dólares
neozelandeses por ano. Ou seja, cada dólar investido pelo governo na rede KAREN gera
quatro dólares de retorno em benefícios econômicos.
Dividindo-se esses retornos entre os grupos de beneficiários, estimou-se que, para o
grupo de pesquisadores que conduzem pesquisa experimental e avançada, estes
investimentos públicos gerariam um aumento de produtividade em pesquisa de 28 mil
dólares neozelandeses ao ano; ao grupo de professores, um aumento de produtividade e
de melhoria na qualidade de ensino de 32 mil dólares neozelandeses ao ano; e ao grupo
de consumidores e empresários, benefícios de 140 a 160 dólares neozelandeses ao ano.
Além disso, a consultoria TEMPLE (2008) estimou alguns outros impactos quantitativos
mais específicos aos grupos beneficiários da rede KAREN. No que diz respeito aos
resultados da atividade de pesquisa, foi estimado que a cada aumento na velocidade de
conexão da infraestrutura de banda larga da rede KAREN é alcançado um aumento de
produtividade de 0,27 artigos por pesquisador. Às instituições de ensino, o acesso a
aulas em videoconferências viabilizado pela rede KAREN poderia gerar uma economia
de 27 mil dólares neozelandeses ao ano em salários de professores, e, de acordo com
TEMPLE (2008), esses profissionais poderiam, assim, ser alocados em outras funções de
maior valor agregado, dando origem a um aumento na qualidade do ensino. Por fim,
para a sociedade como um todo, foi estimado que investimentos na expansão da rede de
banda larga podem geram um aumento de 0,07% no PIB da Nova Zelândia, e que, uma
vez que a rede KAREN está diretamente exposta a um público de 1,24 mil pessoas, esta
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alta exposição gerará benefícios positivos na expansão à oferta e à demanda por TICs no
país.
Como se observa, a avaliação de impactos da rede KAREN conduzida pela TEMPLE
(2008) leva a estimativas que mostram que os investimentos públicos nesta rede de
ensino e pesquisa geram benefícios qualitativos e quantitativos contundentes e
significativos aos usuários diretos e a toda a economia da Nova Zelândia. Estes
resultados reafirmam, portanto, que a manutenção e a expansão da rede nacional
KAREN deve permanecer como objetivo prioritário de política pública de ensino,
pesquisa e inovação na Nova Zelândia, além de se constituir num instrumento gerador
de benefícios transbordados a toda sociedade daquele país.

3. O caso canadense: análise de impactos da rede CANARIE
A rede canadense CANARIE4 (Canada’s Advanced Research and Innovation Network) é
uma infraestrutura de banda larga em fibra óptica de mais de 19 mil km, que
interconecta cerca de 1.100 instituições de ensino e pesquisa e 40 mil cientistas,
pesquisadores e educadores, através de conexões com 12 redes de pesquisa regionais no
território canadense e 100 redes de ensino e pesquisa em mais de 80 países.
A CANARIE é uma rede de ensino e pesquisa sem fins lucrativos, financiada, em sua
maior parte, pelo governo canadense e também por taxas de interconexão cobradas de
seus usuários. Além da conexão em banda larga entre as instituições membro, a
CANARIE oferece fundos de pesquisa em redes de transferência de informação de alta
capacidade, e apoio de infraestrutura a atividades de ensino e pesquisa de cunho mais
geral.
A rede CANARIE é uma das redes nacionais de ensino e pesquisa pioneiras no mundo e
que, de acordo com Clayman et al (2010), passou a ser reconhecida pela comunidade
científica como uma das responsáveis pela difusão das redes acadêmicas pelo mundo,
além de também ser reconhecida pelo seu modelo de excelência na gestão desse tipo de
rede.
A avaliação de impactos da CANARIE foi conduzida por Clayman et al (2010) com a
intenção de avaliar se os retornos da rede justificariam maiores gastos por parte do
4

Cf. http://www.canarie.ca/.
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governo canadense na expansão e modernização desta infraestrutura. A pesquisa foi
realizada em todas as instituições de pesquisa, em três instituições de ensino superior e
em dois laboratórios de “Big Science” da região de British Columbia. O objetivo foi
avaliar os benefícios diretos e indiretos da CANARIE através da obtenção de dados
quantitativos e qualitativos que foram coletados por meio de questionários e de
entrevistas a usuários da rede e de estimativas estatísticas gerais.
Seus resultados foram divididos entre: impactos mais gerais (relacionados aos
benefícios às atividades de pesquisa para os estudantes participantes, para as firmas e
para a economia canadense como um todo) e impactos diretos aos usuários da rede, que
foram divididos em três categorias: i) coordenadores de pesquisa (Principal
Investigators - PIs), ii) vice-presidentes das instituições de pesquisa (Vice-President
Researchers - VPRs), e iii) chefes dos setores de informática (Chief Information Officers CIOs).
Os três grupos de respondentes foram selecionados por serem pesquisadores que
utilizam amplas bandas de acesso à rede CANARIE para compartilhamento de grandes
arquivos, acesso a computadores de alta performance, utilização de técnicas de ensino
online, operação remota de equipamentos e realização de videoconferências.
A próxima subseção mostra os resultados obtidos por Clayman et al (2010) na avaliação
dos impactos diretos da CANARIE aos usuários e a subseção seguinte apresenta os
resultados dos impactos mais gerais aferidos.

Impactos para os coordenadores de pesquisa
Foram obtidas respostas de 72 coordenadores de pesquisa (31,3% do total de
questionários enviados). Clayman et al (2010) constataram que este é um grupo de
pesquisadores bastante qualificados (28% deles estão inseridos no programa Canada
Research Chair5 – CRC – sendo que a média nacional é de 4,5% por instituição) e bem
remunerados (com financiamentos à pesquisa de 720 mil dólares canadenses por ano,
sendo que a média é de 90 mil dólares canadenses) que orientam cerca de 3 alunos de
pós-graduação por ano.

5

O programa Canada Research Chair é um programa criado em 2000 com o intuito de atrair e reter, através de
financiamentos à pesquisa, pesquisadores de excelência em universidades e institutos de pesquisa canadenses.
Núcleo de Economia Industrial e Tecnologia - Instituto de Economia/UNICAMP©

20

Foi identificado que a maioria destes coordenadores de pesquisa utiliza a rede CANARIE
para a transferência de grandes arquivos, para a utilização de computadores de alta
performance, para a operação remota de equipamentos e uma menor parcela destes
coordenadores de pesquisa a utiliza para a realização de videoconferências e na
utilização de ferramentas de ensino a distância.
A avaliação dos coordenadores de pesquisa também mostrou que estes são usuários que
tendem a realizar mais pesquisa colaborativa, não apenas com pesquisadores de outras
universidades, mas também com os setores público e privado, e que 50% participa de
pesquisas financiadas pela rede CANARIE.
Finalmente, foi identificado que, para muitos destes pesquisadores, a condução de suas
pesquisas não poderia acontecer sem a existência da rede CANARIE, uma vez que 65%
deles realizam pesquisa entre províncias do país, que são interligadas por esta
infraestrutura, sendo que para 50% deles, a CANARIE é fundamental para a condução de
suas atividades de ensino. A importância da rede CANARIE na condução da pesquisa
realizada pelos coordenadores de pesquisa também é evidente quando se observa que,
para 85% dos respondentes, a conexão na última milha da CANARIE é importante e que
92,3% destes utilizam a CANARIE além da rede regional da província de British
Columbia (BCNET).
No que diz respeito aos impactos da rede CANARIE aos grandes usuários
(coordenadores de pesquisa do tipo mega-science ou terabit science), de acordo com
Clayman et al (2010), uma vez que o Canadá é um país com imensa dimensão territorial
e população dispersa, a importância da CANARIE na transmissão de dados em grandes
quantidades e tamanhos é fundamental, uma vez que estes pesquisadores também se
encontram bastante dispersos territorialmente. Além disso, esse tipo de pesquisa
também tende a ser conduzida através de colaboração com laboratórios internacionais,
o que, se não houvesse a CANARIE, não poderia ser realizado no país.
Impactos para os vice-presidentes das instituições de pesquisa
Foram obtidas respostas de 11 vice-presidentes de instituições de pesquisa (50% do
total de questionários enviados). Nas instituições representadas por eles, havia 13
projetos de pesquisa financiados pela CANARIE, sendo que 161 destes pesquisadores
realizavam pesquisa em colaboração com pesquisadores de outras instituições.
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As respostas dos vice-presidentes com relação aos impactos da CANARIE se
assemelharam bastante às dos coordenadores de pesquisa em relação à quantidade de
pesquisas colaborativas com os setores privado e público, e ao perfil de pesquisadores
bem qualificados (40% participam do programa CRC).
Clayman et al (2010) identificaram que os vice-presidentes de instituições de pesquisa
deram uma avaliação bastante alta para o impacto da rede CANARIE nas atividades de
pesquisa (9,3 de uma escala de zero a 10 pontos), no entanto, se posicionaram de forma
menos positiva, ainda que com pontuação alta, com relação aos impactos da rede na
economia canadense como um todo (7,9 de uma escala de zero a 10 pontos).
Em resposta às entrevistas, os vice-presidentes afirmaram que os principais benefícios
da CANARIE são: i) acesso de forma ampla e eficiente a informações críticas às suas
atividades de pesquisa, ii) desenvolvimento de aplicativos e softwares voltados ao
aprimoramento das pesquisas conduzidas, iii) desenvolvimento de novas ferramentas
para o aprimoramento da própria rede, iv) novos desenvolvimentos de técnicas de
ensino online e v) conexão de suas próprias instituições de pesquisa com outras
instituições importantes nacional e internacionalmente.
Além disso, e como resultado de todos esses benefícios elencados, os vice-presidentes
afirmam que a CANARIE permite que a produção científica canadense seja mais
competitiva e esteja equiparada aos níveis de excelência em pesquisa mundiais, além de
auxiliar no processo de formação de uma nova geração de pesquisadores altamente
qualificados no país.

Impactos para os chefes de setores de informática
Foram obtidas respostas de 25 chefes de setores de informática (51% do total de
questionários enviados). De acordo com Clayman et al (2010), na avaliação dos chefes
de setores de informática das instituições selecionadas, além do benefício de prover
tráfego de dados em alta velocidade que não seria alcançado na residência dos
pesquisadores, o principal benefício da rede CANARIE é o de prover o backbone central
para tráfego de internet entre as províncias canadenses sem nenhum custo adicional às
instituições membro. A partir disso, a CANARIE possibilita a provisão de um serviço de
grande valor às instituições que tipicamente oferecem contas de acesso aos
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computadores para os pesquisadores, estudantes e trabalhadores dessas instituições,
sem nenhum custo ao titular da conta. Assim, para os chefes de setores de informática, o
principal benefício da rede CANARIE é o de prover um serviço de alta qualidade a um
baixo custo para a execução de atividades de pesquisa em instituições canadenses.

Impactos gerais da rede CANARIE
Na avaliação dos impactos mais gerais da rede CANARIE, Clayman et al (2010) buscaram
identificar, através de estimativas estatísticas, quais seriam os impactos qualitativos
mais amplos da existência dessa rede de infraestrutura. De maneira mais geral, os
autores identificaram os seguintes benefícios da CANARIE nas atividades de pesquisa
canadense: i) aumento no estoque de conhecimento, ii) melhoria no treinamento de
jovens estudantes, iii) geração de novas áreas de estudo e criação de novas metodologias
científicas, iv) estímulo à formação de redes de pesquisa e à interação entre
pesquisadores em nível nacional e internacional (constatando um aumento de 27,9% de
artigos em coautoria, entre 1980-85, para 50%, entre 1998-2002, na área de ciências
humanas, e de 80% para 91,6%, entre os mesmos períodos, na área de ciências
naturais), v) aumento da capacidade de resolução de problemas científicos e
tecnológicos e vi) criação de novas firmas. Além disso, constataram também impactos
mais amplos da rede para os estudantes que participaram de pesquisas a ela associadas,
para as firmas e para a economia canadense como um todo.
Com relação aos impactos da rede para os estudantes que participaram de pesquisas
utilizando a rede CANARIE, Clayman et al (2010) identificaram que os estudantes que
participaram de pesquisas financiadas pela rede CANARIE foram melhor avaliados pelo
mercado de trabalho (ou seja, estavam propensos a receberem maiores salários de seus
empregadores) do que os estudantes que não participaram, pois tiveram a possibilidade
de obter um melhor nível de qualificação em pesquisa. Este resultado mostra que o
aumento de investimentos em financiamento de atividades de pesquisa universitária,
tanto públicos quanto privados, deve ser estimulado com vistas à maior geração de
emprego e renda.
Com relação aos impactos qualitativos do financiamento à pesquisa às firmas, assim
como as firmas estão dispostas a pagarem maiores salários a estudantes que receberam
financiamento para a condução de pesquisas ligadas à rede CANARIE, elas também
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esperam obter um maior retorno em termos de produtividade e de lucratividade a partir
da contratação dessa mão de obra mais qualificada, uma vez que estes pesquisadores
tendem a encontrar soluções mais criativas aos problemas colocados pelas firmas e a se
engajar em atividades mais inovadoras.
Além disso, uma vez que o financiamento à pesquisa forma pesquisadores mais bem
capacitados, capazes de entregar soluções criativas às empresas e de conduzir
atividades inovadoras, os benefícios qualitativos desse tipo de financiamento para a
pesquisa e para a economia como um todo, identificados por Clayman et al (2010),
seriam a expansão da capacidade inovativa e o aumento da produtividade, tanto em
termos de eficiência quanto na obtenção de renda cada vez maior.
Diante dessa avaliação de impactos conduzida por Clayman et al (2010) foi possível
identificar que a rede CANARIE é um ativo extremamente valioso para a comunidade de
pesquisa canadense, sendo até mesmo imprescindível para a realização de
determinados tipos de pesquisa, dado o fato que viabiliza a transferência de dados de
maiores conteúdos em alta velocidade entre províncias distantes do país, além de
fornecer uma série de serviços que otimizam a atividade de pesquisa e ensino (como
videoconferência e ferramentas auxiliares do aprendizado).
De acordo com os usuários diretos da CANARIE (coordenadores de pesquisa, vicepresidentes de instituições de pesquisa e chefes de setores de informática das
instituições de pesquisa), os benefícios do uso da rede vão desde a expansão da pesquisa
colaborativa, não só entre as instituições membro, mas também com os setores público e
privado, até a economia de custos em serviço de conexão para as instituições.
Além disso, foi identificado que a rede também produz impactos positivos para os
estudantes (através da realização de treinamentos de estudantes dentro das próprias
universidades, que viabilizam a formação de pessoal mais qualificado ao mercado de
trabalho e geram maiores salários), para as empresas (que contratam mão de obra mais
qualificada, produtiva e inovadora) e para a economia canadense como um todo (que, a
partir da melhor qualificação da mão de obra e das externalidades que a mesma acarreta
ao setor privado, cresce, se desenvolve e gera mais riqueza).
Além disso, conforme afirmam Clayman et al (2010), os benefícios socioeconômicos
originados do uso da rede CANARIE elevam o Canadá a uma proeminente colocação
entre os países que possuem redes nacionais de ensino e pesquisa amplas e
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desenvolvidas, com transbordamentos positivos à economia e à sociedade que justificam
investimentos em sua modernização e ampliação.

4. O caso polonês: análise de impactos da rede PIONIER
A primeira rede nacional de ensino e pesquisa da Polônia surgiu em 1997 e era
conhecida como POL-34, devido ao seu backbone de 34 Mbit/s de velocidade. Desde
então, a rede de banda larga vem se desenvolvendo de forma rápida graças a constantes
e crescentes investimentos governamentais, integrando a comunidade acadêmica
daquele país a redes de nova geração de internet internacionais. Hoje a rede nacional de
ensino e pesquisa polonesa é conhecida como PIONIER6 – Polish Optical Internet - e,
além de fornecer conexão banda larga via fibra óptica a 21 Redes Acadêmicas de Regiões
Metropolitanas (conhecidas como Metropolitan Area Networks – MANs) do país,
interligando instituições acadêmicas (universidades, bibliotecas e institutos de
pesquisa) e instituições de pesquisa polonesas (centros de supercomputadores, rádios
telescópios etc.), interconecta seus usuários a redes de banda larga internacionais, como
a europeia GÉANT2 (a 2,5 Gbit/s de velocidade) e a americana Internet2 (a 1,2 Gbit/s de
velocidade).
Os principais objetivos da rede PIONIER são (Binczewski et al, s.d.):
Prover infraestrutura avançada de rede (principalmente em fibra óptica terabite)
conectando todos os centros educacionais e de pesquisa da Polônia;
Estabelecer infraestrutura de pesquisa avançada, como: redes especializadas, centros de
computação de alta performance, centro de armazenamento de dados, instalações de
ensino a distância;
Viabilizar aplicativos e serviços avançados, como: bibliotecas digitais, assistência
computacional, sistemas de informação geográfica, gerenciamento de recursos
ambientais, telemedicina, ensino a distância e outros;
Aprimorar a colaboração internacional à pesquisa através da garantia do acesso aos
desenvolvimentos mais avançados na área de TICs.

6

Cf. http://www.pionier.net.pl.
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Na avaliação dos impactos da rede nacional de ensino e pesquisa PIONIER, Binczewski et
al (s.d) selecionaram algumas áreas principais de investigação. A primeira delas foi o
próprio setor de internet da Polônia. De acordo com os autores, a rede PIONIER foi a
grande responsável pelos investimentos e pelo desenvolvimento da infraestrutura de
internet avançada no país, desenvolvendo, inclusive, a indústria de TICs local e
transformando as próprias unidades acadêmicas pertencentes à PIONIER em
operadores de telecom sem fins lucrativos.
Como operadores de telecom, as unidades acadêmicas serviam tanto aos usuários da
academia quanto ofereciam capacidade de rede para fins comerciais. Como entidades
sem fins lucrativos, a receita advinda das operações comerciais passou a financiar os
próprios serviços dos usuários acadêmicos. Por fim, a disponibilização de conexões
estáveis e de alta qualidade de internet pelas unidades acadêmicas acabou gerando uma
demanda cada vez maior e consistente ao uso da internet, desenvolvendo esse mercado
no país.
A participação das unidades acadêmicas pertencentes à PIONIER foi muito importante
no desenvolvimento inicial do mercado de internet polonês. Binczewski et al (s.d)
mostram que, em 2001, estas eram responsáveis por 43% dos endereços IP no país,
sendo 38% pertencentes à Polish Telecom (incumbente nacional) e o restante a
pequenos operadores comerciais.
Além dos impactos no desenvolvimento do setor de internet nacional, a segunda área de
impacto analisada foi a dos projetos colaborativos. Com relação a projetos em
colaboração internacional, Binczewski et al (s.d) afirmam que as oportunidades de
pesquisa colaborativa com países membro da União Europeia aumentaram muito com o
desenvolvimento da rede PIONIER. Entre 1999 a 2002, o número de projetos na área de
TICs desenvolvidos com a União Europeia com participação de pesquisadores poloneses
cresceu 587% (de 32, em 1999, para 220, em 2002) e o número de pesquisadores
poloneses participantes em projetos como estes cresceu 413% no período (de 45, em
1999, para 231, em 2002).
Com relação ao montante de gastos em pesquisa, dos cerca de 46 milhões de euros que a
União Europeia investe em projetos de desenvolvimento de redes computacionais, a
Polônia participa e coordena projetos que custam cerca de 17 milhões de euros, sendo
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que muitos deles também ocorrem em cooperação com institutos de pesquisa norteamericanos.
Outro exemplo de pesquisa colaborativa decorrente do desenvolvimento da rede
PIONIER é o do desenvolvimento dos equipamentos DWDM7 (Dense Wave Division
Multiplex), numa parceria entre a comunidade de pesquisa polonesa e operadores de

telecom privados. O resultado dessa parceria permitiu que os operadores privados
passassem a utilizar a tecnologia DWDM em suas próprias redes, expandindo a
capacidade de banda disponível na própria rede PIONIER e no mercado de internet
nacional, o que fez com que a competição no mercado de banda larga aumentasse e, por
consequência, gerou uma redução nos preços desse serviço no país.
A terceira área de impacto analisada por Binczewski et al (s.d) foi a da influência da rede
PIONIER nas comunidades locais, chamadas de e-Region. Atualmente, existem duas
redes regionais na Polônia integradas à rede PIONIER: uma delas é a localizada na
fronteira com a Alemanha, conectando universidades em Cottbus e Zielona Gora, e a
outra, na fronteira com a República Tcheca, conectando instituições em Ostrava e
Bielsko Biala. Há também um projeto para o desenvolvimento de uma e-Region entre a
Polônia e a Eslováquia. Outro projeto de colaboração de redes conectando instituições
de ensino e pesquisa entre fronteiras é conhecido como “Porta Óptica – Distribuição de
Portas Ópticas para a Europa Oriental”, cujo objetivo é conectar a infraestrutura de fibra
óptica construída na Polônia para promover conexão com instituições da Rússia, da
Lituânia, da Ucrânia e da Belarus.
De acordo com Binczewski et al (s.d), os impactos advindos da implementação dessas
redes e-Region na Polônia são, principalmente:
Possibilidade da execução de trabalhos colaborativos nas áreas de educação, medicina,
desastres naturais, bases informacionais e proteção do meio ambiente, integrando
regiões fronteiriças;
Aprimoramento das habilidades de cooperação através do desenvolvimento de serviços
e aplicativos de nova geração;

7

O DWDM é um “sistema de canalização em frequências (comprimentos de onda) óticas que permite a
implantação de mais de uma portadora óptica em um enlace de fibra óptica. O DWDM está associado a um
sistema com muita portadoras, enquanto o WDM é o termo empregado para um sistema com poucas portadoras
(< 5). Existem sistemas DMDM com mais de 100 portadoras”. (Fonte: Teleco – www.telecom.com.br)
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Promoção da região dentro do continente europeu;
Conexão da região com a rede de pesquisa europeia GÉANT2.
Em síntese, além dos impactos econômicos e sociais previstos no desenvolvimento e
expansão de redes avançadas interconectando instituições de ensino e pesquisa, foram
enfatizados, nessa avaliação de impactos da rede PIONIER polonesa, os impactos
relacionados à expansão do próprio setor de internet em alta velocidade no país que foi,
inclusive, de acordo com a análise de Binczewski et al (s.d), protagonizado pelas
unidades acadêmicas (coisa que não se observa na maior parte das experiências
internacionais) que atuaram como operadores de telecom sem fins lucrativos. Além
disso, observaram-se impactos positivos no aumento da participação da comunidade de
pesquisa e acadêmica em projetos de cooperação internacional, utilizando-se da rede
PIONIER como base, e a expansão das redes com países de fronteira, aumentando a
interconexão

entre

as comunidades acadêmicas locais, propiciando

diversos

desdobramentos positivos através da colaboração entre os participantes e o
desenvolvimento regional.

5. O caso europeu: análise de impactos da rede GÉANT2
A avaliação de impactos da rede europeia GÉANT28 (Multi-Gigabit European Academic
Network) foi conduzida no âmbito do projeto de foresight denominado EARNEST9
(Education and Research Networking Evolution Study) (Lery e Bressler, 2007). Este
projeto foi realizado durante os anos de 2006 e 2007 com o objetivo de avaliar os
impactos das redes nacionais de ensino e pesquisa conectadas à GÉANT2 nas atividades
de pesquisa e aprendizado da região pan-europeia, num horizonte futuro de 5 a 10 anos.
Desde 1993, já existiram cinco gerações diferentes de backbones pan-europeus para
atividades de ensino e pesquisa: EuropaNET, TEN-34, TEN-155, GÉANT e GÉANT2. A
rede GÉANT2 é uma rede de infraestrutura de banda larga multi-Gigabit que
interconecta redes nacionais de ensino e pesquisa europeias e instalações de
computadores de alta performance. De acordo com Lery e Bressler (2007), além de ser o
principal backbone do continente, a rede pan-europeia tem se constituído num recurso
essencial e estratégico para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa na região,
8
9

Cf. http://www.geant2.net/server/show/nav.749.
Cf. http://www.terena.org/activities/earnest/.
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viabilizando a integração dos esforços nacionais e as parcerias colaborativas entre os
países.
A análise da GÉANT2 foi direcionada à avaliação dos seguintes aspectos: (a) ferramentas
e serviços oferecidos pela rede, (b) aspectos técnicos da rede, como capacidade de
banda, continuidade dos serviços, confiabilidade, privacidade e segurança, e (c) impacto
nas atividades de ensino e pesquisa. A pesquisa foi extensa, com questionários
encaminhados a 11 mil usuários da rede e entrevistas realizadas com 30 cientistas
renomados, e a taxa de respostas foi considerada alta: 39%, ou 3.958 respondentes.
Os pesquisadores foram divididos em determinadas categorias relacionadas às áreas de
atuação e ao tipo de utilização da rede:
Usuários leves de rede (light network users): atuantes nas áreas de meio-ambiente,
matemática e ciências sociais. São os usuários que utilizam a rede GÉANT2 por menos de
uma hora por dia e representam 39% dos respondentes à pesquisa.
Usuários moderados de redes (moderate network users): atuantes nas áreas de
humanidades e ciências médicas. Utilizam a rede entre uma e quatro horas por dia e
representam 51% dos respondentes à pesquisa.
Usuários pesados de rede (heavy network users): atuantes nas áreas de física, ciências
de material, engenharia mecânica, TI e ciências da computação, química e engenharia
química. Utilizam a rede por mais de quatro horas por dia e representam 10% dos
respondentes à pesquisa.
Com relação ao primeiro aspecto avaliado (ferramentas e serviços oferecidos pela rede),
Lery e Bressler (2007) mencionam que a rede GÉANT2 oferece treze tipos diferentes de
ferramentas a seus usuários, dentre elas: e-mail, mensagens instantâneas, acesso sem
fio, telefone IP, videoconferência, reserva de banda e IPv610. Os autores identificaram
que dentre as principais ferramentas utilizadas encontram-se, em primeiro lugar, o
serviço de e-mail, utilizado por 100% dos respondentes e os serviços de acesso sem fio
em outras instituições ou no próprio local de trabalho e mensagens instantâneas, que
são utilizados por mais da metade dos respondentes. No entanto, foi identificado que há
ferramentas bem pouco utilizadas na rede GÉANT2, como o IPv6 e a reserva de banda,
que são utilizados por apenas 10% dos respondentes.
10

O IPv6 é uma versão do Internet Protocol (IP), que surgiu da necessidade de se criar mais domínios de internet
do que era possível em sua versão anterior, o IPv4.
Núcleo de Economia Industrial e Tecnologia - Instituto de Economia/UNICAMP©

29

A GÉANT2 também oferece determinados serviços de rede a seus usuários, como
bibliotecas digitais (utilizada por 97% dos respondentes), bases de dados remotas
(utilizadas por 93% dos respondentes), visualização de dados em alta resolução,
serviços de e-learning e ensino a distância e instalações de computadores de alta
performance que são utilizados por mais da metade dos respondentes. No entanto, um
alto percentual de usuários afirmou não ter conhecimento sobre todas as
potencialidades de ferramentas e serviços disponibilizados pela rede.
Diante disso, a pesquisa de avaliação de impactos constatou que mais de 50% dos
respondentes identifica a necessidade de que, para uma utilização otimizada dos
benefícios proporcionados pela GÉANT2, é necessário que sejam conduzidos
treinamentos adequados para o uso da rede, além de ser premente a necessidade de
melhor divulgação de suas potencialidades.
Com relação ao segundo aspecto avaliado (impactos relacionados aos aspectos técnicos
da rede), Lery e Bressler (2007) identificaram que a maior parte dos respondentes está
satisfeita. Mais de 90% dos respondentes concordam que a rede GÉANT2 oferece “um
serviço contínuo e confiável”, 77% concordam que a rede “permite que os usuários
utilizem todos os aplicativos de que necessitam”, 78% concordam que a rede possui
“capacidade/velocidade suficiente” e 64% concordam que “o suporte de TI é acessado
de maneira rápida e efetiva”.
No entanto, muitos respondentes se mostraram insatisfeitos com o fato de a privacidade
na rede – relacionada à transmissão de dados e à comunicação – ser limitada ou não
garantida e demonstram preocupação com a reincidência de perdas de dados ou de
informações, sinalizando que a segurança na rede também é um motivo de insatisfação
pelos usuários.
Com relação ao terceiro e último aspecto avaliado (impactos diretos nas atividades de
ensino e pesquisa), Lery e Bressler (2007) identificaram que “acesso a outras
publicações” e “acesso a outras informações requeridas para sua própria pesquisa”
foram os itens que obtiveram as maiores incidências de respostas de impactos “muito
positivos” (67% e 60%, respectivamente) de acordo com os respondentes. Outros tipos
de impactos como “acesso a novos campos de pesquisa”, “disponibilidade de material
educacional”, “oportunidades de financiamento” e “aumento no percentual de
publicação pelo respondente” obtiveram as maiores incidências de respostas de
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impactos “positivos” (53%, 55%, 57% e 58%, respectivamente) pelos respondentes. A
única categoria em que a maioria dos respondentes afirmou que o uso da rede GÉANT2
não gerou impacto algum foi em “desenvolvimento da sua própria carreira através do
monitoramento eletrônico do mercado de trabalho” (para 47% dos respondentes). De
acordo com Lery e Bressler (2007), isso pode se dever mais à ignorância ou indiferença
de alguns respondentes sobre os benefícios pessoais que poderiam ser obtidos por meio
dos serviços de emprego online, do que a um indicativo de que a GÉANT2 possui, de fato,
efeito neutro no monitoramento do mercado de trabalho.
Sobre os impactos na pesquisa esperados para a próxima década, mais de 82% dos
respondentes acreditam que a pesquisa colaborativa com pesquisadores estrangeiros
aumentará muito graças ao desenvolvimento da GÉANT2 e 67% acreditam que haverá
um aumento em grandes projetos de pesquisa colaborativa, na interação com
pesquisadores de um mesmo país e em videoconferências que substituirão a
necessidade de viagens de pesquisa. Todavia, 33% dos respondentes permaneceram
céticos sobre as potencialidades de desenvolvimento das ferramentas de e-learning e do
ensino a distância na próxima década.
Assim, pode-se concluir a partir dos resultados obtidos com a avaliação de impactos da
rede GÉANT2 que foi identificado um alto grau de satisfação entre seus usuários
relacionado às ferramentas e aos serviços oferecidos pela rede. Além disso, foi
identificado que as expectativas dos usuários da rede estão evoluindo de uma simples
demanda para maior potência de banda de transferência de dados para uma demanda
adicional por serviços mais complexos (Lery e Bressler, 2007).
Nesse sentido, foi apontado por 50% dos respondentes que questões relacionadas ao
treinamento e ao conhecimento das potencialidades da rede devem ser direcionadas
para promover um melhor aproveitamento da mesma na década futura. Identificou-se
ainda que questões relacionadas à privacidade e à segurança da rede devem ser
aprimoradas, e diante disso, Lery e Bressler (2007) julgam que mecanismos como
garantia de confidencialidade entre e-mails e investimentos em sistemas de backup e
firewalls para prevenir a perda de dados importantes devem ser fortalecidos.
Por fim, o resultado da pesquisa mostrou que dentre os impactos muito positivos do
acesso à GÉANT2 encontram-se a facilidade de acesso à informação e a interação entre
pesquisadores, itens estes que foram considerados vitais para o desenvolvimento e
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melhoria das pesquisas e para a descoberta de novos campos na década vindoura. De
fato, é evidente que a GÉANT2 se tornou um elemento essencial para a pesquisa
europeia em todas as áreas do conhecimento e que esta rede é uma facilitadora das
atividades de ensino e de pesquisa colaborativa nacional e internacional. Assim, é
previsto que a expansão da conectividade transnacional seja um item crucial para o
sucesso de projetos e das estratégias de pesquisa.
Como se vê o papel da rede GÉANT2 é fundamental para a viabilização e o
desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa, uma vez que se trata de uma
infraestrutura viabilizadora e catalizadora da proliferação de informação, comunicação
e, portanto, do desenvolvimento do continente europeu.

6. Considerações Finais
Conforme apresentado anteriormente, os quatro casos internacionais de avaliação de
impactos de redes nacionais de ensino e pesquisa mostram que estas avaliações podem
ter diferentes metodologias, além de diversos perfis e enfoques.
Com relação aos períodos de análise dos impactos das redes, enquanto as avaliações das
redes CANARIE e PIONIER se basearam nos períodos passado e presente dos impactos,
as avaliações das redes KAREN e GÉANT2 também incluíram uma análise prospectiva
dos mesmos. Por outro lado, enquanto a avaliação da GÉANT2 se ateve aos impactos
mais diretos da rede nas atividades de ensino e pesquisa, os casos da CANARIE, da
KAREN e da PIONIER buscaram avaliar também os impactos socioeconômicos mais
amplos das mesmas. Além disso, no caso da GÉANT2 foi realizada uma avaliação da
infraestrutura da rede em si, considerando-se a avaliação de seus usuários a respeito de
itens como: ferramentas, aplicativos e quesitos técnicos.
Ademais, enquanto a avaliação da rede PIONIER se baseou exclusivamente na obtenção
de dados secundários, as avaliações das redes KAREN, CANARIE e GÉANT2 foram
baseadas tanto em dados primários (com aplicação de questionários aos usuários e
realização de entrevistas) quanto secundários.
Finalmente, foi possível identificar que todas as avaliações de impactos se basearam
tanto em indicadores quantitativos quanto em indicadores qualitativos. As informações
qualitativas foram obtidas, em sua maioria, por meio da realização de entrevistas com
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usuários diretos, identificando posicionamentos subjetivos relacionados às redes e na
análise de dados secundários. Já as informações quantitativas, coletadas a partir da
aplicação de questionários aos usuários diretos e na análise de dados secundários,
buscaram aferir impactos relacionados ao número de publicações, de parcerias, de
projetos de pesquisa, de retorno sobre os investimentos nas redes, na economia de mão
de obra de ensino e pesquisa, na geração de renda, entre outros.
Os estudos mostraram que a principal propriedade das redes nacionais de ensino e
pesquisa a seus usuários reside na possibilidade de realizarem funções que de outra
forma não poderiam ser realizadas, uma vez que a maior parte das redes comerciais não
possui a mesma capacidade que as redes nacionais e muitas vezes não atendem às
regiões geográficas mais distantes.
Em sua maioria, a partir dos resultados das pesquisas, tornou-se evidente que os
usuários diretos beneficiam-se da utilização das redes para: i) obter acesso a
supercomputadores, ou computadores de alta performance, ii) realizar articulação com
pesquisadores de outras instituições, nacionais ou internacionais, através de
videoconferências entre outros meios, iii) transferir arquivos de grandes conteúdos em
maiores velocidades, iv) operar equipamentos remotamente, v) realizar atividades de
fronteira, como telemedicina, astrofísica, entre outros, vi) obter acesso a bases de dados
de pesquisa internacionais e a bibliotecas digitais e, vii) ministrar e assistir a aulas e
treinamentos a distância.
Foi possível constatar que em todos os casos apresentados os benefícios dos
investimentos nacionais em redes de ensino e pesquisa são bastante expressivos e
justificam a importância da manutenção, expansão e modernização das mesmas. As
experiências foram unânimes ao avaliarem que os principais impactos diretos das redes
residem: i) no fornecimento de amplas bandas de acesso à internet e na criação de
contas em computadores em rede a baixo custo, ii) na troca e acesso a informações
sensíveis para as atividades de pesquisa, iii) na utilização de ferramentas que
aprimoram as atividades de ensino, iv) na geração de novas ferramentas, aplicativos e
áreas de pesquisa, v) na viabilização do estabelecimento de pesquisas colaborativas
entre as instituições membro nacionais e internacionais, como também com o setor
privado (conforme enfatizado nos casos canadense e polonês).
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Com relação aos benefícios indiretos das redes nacionais de ensino e pesquisa, foram
destacados: i) criação e retenção nacional de talentos, ii) progresso e geração de novas
áreas do conhecimento, capacidade criativa e inovadora, iii) aumento na qualidade e na
competitividade científica e acadêmica dos países, iv) desenvolvimento de pesquisa e
integração regional (conforme caso europeu), através da interconexão de redes
fronteiriças (conforme ilustrado no caso polonês), v) geração de novas firmas, vi)
criação de novos empregos e aumento da renda dos países, vii) desenvolvimento e
crescimento do setor de internet e de equipamentos de TICs, resultante da própria
expansão das redes de infraestrutura (que, conforme retratado na avaliação da rede
polonesa, passaram a também atuar como operadoras de telecom naquele país).
No entanto, é importante que também sejam destacados os gargalos e desafios
relacionados às redes de ensino e pesquisa retratados nos casos, que devem servir de
indicativos a um melhor aproveitamento e utilização das redes no futuro. Dentre eles: i)
melhorar a divulgação das potencialidades das mesmas, ii) realizar treinamentos de
seus aplicativos e ferramentas aos usuários, iii) estabelecer níveis maiores de
privacidade e segurança dos conteúdos transferidos pelas redes, iv) expandir a
conectividade entre regiões distantes e remotas de um país e em regiões fronteiriças.
De toda sorte, os resultados das avaliações aqui apresentadas mostram que o
investimento, tanto público quanto privado, na manutenção e na expansão de redes
nacionais de ensino e pesquisa gera benefícios positivos bastante significativos para as
atividades de pesquisa e aprendizado e bastante importantes socioeconomicamente.
Diante disso, trata-se de uma atividade desejável que deve permanecer como objetivo
prioritário da pauta de políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação dos países, de
forma a constituir uma infraestrutura geradora de externalidades importantes para a
competitividade, qualidade e expansão do conhecimento, além de se traduzir em mais
produtividade, emprego e renda às nações.
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PARTE 2: Impactos socioeconômicos a montante da RNP
1. Introdução
A etapa relacionada a quantificar os impactos socioeconômicos à montante das
atividades da RNP, usando a Análise de Insumo-Produto, foi realizada em duas frentes:
uma diz respeito a capturar os efeitos diretos e indiretos das atividades operacionais da
rede – tipicamente aquelas que ocorrem no intervalo de um ano – enquanto a outra foi
dirigida à avaliação dos impactos em toda a cadeia de atividades levando-se em conta
todos os investimentos necessários para se instalar a RNP.
Essa divisão da quantificação dos impactos foi proposta porque ao se analisar os efeitos
da inserção de uma nova atividade na economia há, claramente, aqueles que são
causados pela operação da atividade em si, e aqueles necessários para que a atividade
seja de fato concretizada, sendo essa última caracterizada por setores relacionados ao
investimento – tipicamente, aqueles da construção civil, de máquinas e equipamentos.
A estimativa dos impactos foi feita através da Análise de Insumo-Produto, cujos
fundamentos são apresentados a seguir.

2. Metodologia: a Análise de Insumo-Produto
Como descrito anteriormente, uma das etapas do presente projeto consiste em
quantificar os impactos socioeconômicos a montante da cadeia relacionada às atividades
da RNP, em termos de sua operação e dos investimentos necessários para sua
implantação. Para a realização desse estudo foi empregada a Análise de InsumoProduto, que consiste em uma abordagem metodológica consagrada na literatura
econômica – e empregada mundialmente por diversas instituições, como órgãos de
governo, corporações públicas ou privadas, institutos de pesquisas e universidades –
para quantificar os impactos na produção de todos os setores da economia quando se
considera a demanda por um setor específico.
Na seqüência, é feita uma breve introdução sobre o histórico do modelo, uma descrição
simplificada sobre seus fundamentos metodológicos, a forma como foi feita sua
implementação no âmbito desse trabalho e os resultados obtidos.
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2.1. Breve histórico
O modelo de insumo-produto foi formulado pelo economista russo – e radicado nos
Estados Unidos desde os anos 1930 – Wassily Leontief, ganhador do prêmio Nobel de
Economia em 1973 justamente por suas contribuições na Análise de Insumo-Produto.
O uso de modelos microeconômicos para descrever as relações entre os setores ou as
atividades produtivas da economia tem seu ponto de partida com o Tableau Économique
de Quesnay, publicado em 1758. Outro marco extremamente importante no
desenvolvimento teórico de modelos diz respeito ao trabalho de Léon Walras, que
culminou com o estabelecimento das bases para o desenvolvimento dos modelos de
equilíbrio geral no final do século XIX.
O modelo de insumo-produto foi proposto inicialmente por Leontief na década de 1920,
no ambiente das economias planificadas. Entretanto, o primeiro trabalho aplicado com
essa ferramenta é feito por Leontief em 1941 para o estudo da economia norteamericana referente ao período entre 1919 a 1929.
Do ponto de vista matemático, trata-se de um modelo linear, o que o tornou factível de
ser implementado computacionalmente antes dos modelos de equilíbrio geral, que são
não-lineares e mais complexos. A partir do trabalho pioneiro de Leontief, da busca por
uma formação e aperfeiçoamento de banco de dados sobre as atividades produtivas em
diversos países e com o fantástico desenvolvimento dos computadores, o uso da Análise
de Insumo-Produto se propagou de forma espantosa a partir dos anos 1950 em várias
áreas de economia aplicada. Os princípios metodológicos sobre o modelo são
apresentados a seguir.

2.2. Aspectos metodológicos
Os princípios conceituais e metodológicos do modelo são apresentados de um modo
didático, usando-se dados agregados estimados da economia brasileira de 2008. Para
tanto, considere o quadro apresentado na Figura 2.1, que consiste em uma tabela de
transações agregada em três setores produtivos da economia.
Nessa tabela, os valores referentes às três primeiras linhas devem ser vistos como o
destino da produção de cada setor. Assim, por exemplo, o valor 261,47 significa que o
setor da transformação destinou R$ 261,47 bilhões de sua produção para o setor de
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serviços (que o usou como insumos para sua produção). Já o valor 1.199,69 significa que
o setor da transformação destinou R$ 1.199,69 bilhões de sua produção para ser
consumido na demanda final (a demanda final é composta pelo consumo das famílias,
pelas exportações, pela formação bruta de capital fixo e pelo consumo do governo).

Figura 2.1: Tabela de transações

Naturalmente, ao se somar os destinos observados em cada setor, têm-se o valor total da
produção de cada setor. Assim, a título de exemplo, o valor da produção da
transformação em 2008 no Brasil foi de R$ 2.369,31 bilhões.
Ainda na Figura 2.1, seus dados podem ser interpretados ao se observar o conteúdo de
suas colunas, que devem ser interpretados como despesas realizadas. Desta forma, o
valor 355,54 pode ser lido como: o setor da transformação usou, em 2008, R$ 355,54
bilhões de insumos que foram fornecidos pelo setor de serviços. Nesse sentido, a
observação das colunas, especialmente para os setores produtivos, corresponde aos
valores monetários dos insumos que são fornecidos pelos próprios setores da economia
para realizarem as suas produções. A área sombreada em amarelo, na Figura 2.1, é
chamada de consumo intermediário, ou seja, o consumo que cada setor faz dos demais
para realizar sua produção.
Ao se admitir que a economia está em equilíbrio, a soma de todas as despesas realizada
por um setor também corresponde ao valor total de sua produção, como também pode
ser visto nos valores presentes na Figura 2.1. É importante mencionar que os dados
constantes na Figura 2.1 são derivados do sistema de contas nacionais, e são
publicamente disponíveis no IBGE.
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A partir da Tabela de Transações é possível calcular, por exemplo, qual o valor de
insumos que um determinado setor utiliza de outro para produzir uma unidade
monetária. Assim, ao dividirmos 355,54 por 2.369,31, encontramos o valor de insumos
que o setor da transformação usa do setor de serviços para produzir R$ 1,00, ou seja, R$
0,150. Esse valor – 0,150 – é chamado de coeficiente técnico direto de produção do setor
da transformação em relação ao setor de serviços no Brasil em 2008. Naturalmente, os
coeficientes técnicos diretos de produção podem ser calculados para todos os setores
em relação a todos os demais, resultando em uma matriz de coeficientes técnicos
diretos, identificada, normalmente, como matriz A. A matriz A referente à Figura 2.1 é
apresentada na Figura 2.2, e é resultado da tecnologia adotada pelos setores produtivos.
Esses coeficientes técnicos diretos possuem, intrinsecamente, um raciocínio linear ou
proporcional, no sentido em que se admite que se um setor tiver que aumentar sua
produção em 20%, ele aumentará o uso de todos os insumos em exatamente 20%.

Figura 2.2: Matriz de coeficientes técnicos diretos

Feitas essas explicações, coloca-se a seguinte pergunta: suponha que se queira avaliar
qual o nível de produção de cada setor da economia para se produzir R$ 1 milhão a mais
no setor da transformação. Inicialmente, olhando-se para a segunda coluna da matriz A,
nota-se que para o setor da transformação produzir R$ 1 milhão, são necessários R$
0,062 milhão de insumos do setor da agropecuária, mais R$ 0,357 milhão de insumos do
setor da própria transformação e mais R$ 0,150 milhão de insumos do setor de serviços,
totalizando R$ 0,569 milhão; se somarmos o R$ 1 milhão inicial, temos R$ 1,569 milhão,
sendo esse valor chamado de efeito direto.
No entanto, há que se computar os insumos para produzir os insumos; por exemplo,
para produzir os R$ 0,062 milhão de insumos fornecidos pela agropecuária, deve-se
multiplicar esse valor por cada um dos elementos da primeira coluna da matriz A para
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se calcular os insumos para esse insumo; o mesmo deve ser feito para se calcular os
insumos necessários para os insumos diretos de R$ 0,357 milhão e R$ 0,150 milhão da
transformação e de serviços, respectivamente. Em resumo, ao se avaliar o impacto na
produção dos setores da economia quando se considera aumentar a produção da
transformação em R$ 1 milhão deve-se levar em conta esse R$ 1 milhão, seus insumos
diretos, os insumos dos insumos diretos, os insumos dos insumos dos insumos diretos, e
assim sucessivamente. Ao se fazer esse procedimento, avalia-se os impactos em todos os
setores a montante do setor original onde ocorre o choque, e esse resultado contém
todos os efeitos diretos e indiretos da cadeia produtiva.
No quadro didático (mas real) apresentado na Figura 2.1, cada R$ 1 milhão na produção
do setor da transformação traz um impacto total na economia de R$ 2,074 milhões
(considerando-se todos os efeitos diretos e indiretos), enquanto cada R$ 1 milhão na
agropecuária traz um impacto de R$ 1,716 milhão e cada R$ 1 milhão no setor de
serviços traz um impacto de R$ 1,517 milhão.
A análise de insumo-produto fornece os resultados quantitativos para todos os setores
da economia, sendo fundamental, para esse fim, ter o consumo de insumos para o setor
que se quer avaliar. De posse dos impactos na produção de cada setor, pode-se avaliar a
quantidade de empregos gerados, o nível de renda e a geração de impostos, entre outras
variáveis de interesse.

2.3. Implementação para o estudo da RNP e resultados esperados
A quantificação dos impactos socioeconômicos a montante da cadeia produtiva
associada às atividades da RNP foi feita com os dados das contas nacionais referente ao
ano de 2008, ano mais recente possível de se fazer essa avaliação quando o estudo foi
iniciado. Para a execução do trabalho, desagregou-se a atividade da RNP da matriz de
insumo-produto, requerendo-se da RNP o fornecimento de informações relativas aos
principais insumos usados pela rede para realizar suas atividades em 2010, bem como a
descrição dos investimentos necessários para que fosse possível executar essas
atividades.
As variáveis socioeconômicas foram avaliadas para 57 setores da economia (incluindo a
própria RNP) e correspondem aos impactos causados pelas atividades da RNP em
relação ao: (i) valor da produção setorial, (ii) valor das importações setoriais, (iii)
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geração de impostos, (iv) PIB setorial, (v) remuneração do fator trabalho, (vi)
remuneração do fator capital, (vii) distribuição funcional da renda, (viii) empregos
gerados e (xix) remuneração média por trabalhador.
É importante notar que a Análise de Insumo-Produto depende, fundamentalmente, do
melhor conjunto possível de dados sobre os insumos que um determinado setor da
economia consome dos outros setores.
Naturalmente essas estimativas são necessárias para as duas etapas de avaliação, ou
seja, na quantificação dos impactos das atividades de operação da RNP e dos
investimentos necessários para se estabelecer a rede. Destaca-se, de antemão, que essa
estimativa não necessita ser, absolutamente, exaustiva, pois usualmente, para a maior
parte dos setores da economia, uma “lista” com os dez principais insumos responde por
mais de 90% de todo o seu consumo intersetorial11.
Em relação à operação da rede, foi necessário estimar, em valores monetários, os
principais insumos comprados pela RNP durante um ano. Esses insumos dizem respeito,
por exemplo, aos gastos com energia elétrica, aos gastos com serviços telefônicos, à
compra de materiais de consumo, aos serviços prestados por outras empresas para a
manutenção das atividades da RNP, entre outros. Outro dado essencial diz respeito à
informação da despesa total da RNP com salários e o total de funcionários da RNP.
Todos esses dados foram coletados a partir da discriminação das despesas contábeis da
RNP para o ano fiscal de 2010, e foram inseridos na estrutura tecnológica da economia
do ano de 2008 – ano em que a de Matriz de Insumo-Produto foi estimada para esse
projeto.
Em relação aos investimentos necessários para a implantação da rede, a estimativa foi
feita computando-se os investimentos que seriam necessários para se ter a RNP com sua
configuração em 2010. Esses investimentos foram quantificados em valores monetários,
sendo apurados, tipicamente, em relação à construção civil (em termos das estruturas
prediais necessárias e de outras infra-estruturas), à aquisição de máquinas e
equipamentos (servidores, computadores, antenas, transformadores, geradores de

11

O consumo intersetorial diz respeito ao consumo total de insumos que um determinado setor da
economia faz em relação a todos os outros para realizar a sua produção.
Núcleo de Economia Industrial e Tecnologia - Instituto de Economia/UNICAMP©

40

eletricidade, mobiliário em geral, automóveis, entre outros) e ao contrato de serviços de
outras empresas (como serviços de engenharia, licenças ambientais, entre outros).

3. Seleção e coleta de dados
3.1. Seleção e coleta de dados da etapa de operação da RNP em 2010
Como explicado anteriormente, a caracterização da cadeia produtiva associada à
operação de uma atividade econômica através da Análise de Insumo-Produto requer que
se conheçam os insumos usados por essa atividade – em termos dos produtos e serviços
– durante um ano típico. Ao se analisar os impactos de uma firma específica de um setor
da economia, a melhor estratégia para a quantificação e identificação desses insumos é
usar as informações disponíveis no sistema contábil da firma que, normalmente, possui
todos os registros das despesas realizadas durante um ano organizadas em contas e
subcontas contábeis que permitem essa identificação e quantificação de modo muito
preciso.
Logo, para proceder à análise dos impactos a montante do backbone da RNP, optou-se
por usar as informações contábeis de suas despesas realizadas em 2010. Essa atividade
de seleção e coleta dos dados foi realizada em conjunto com a equipe da RNP, que
disponibilizou os dados e auxiliou o trabalho de interpretação durante os meses de abril,
maio e junho de 2011. É importante destacar o grande esforço requerido tanto da
equipe da Unicamp como da RNP para realizar essa atividade, dada a necessidade de
desagregar os valores constantes em algumas subcontas de valores muito expressivos,
bem como priorizar e cruzar informações.
A Tabela 3.1 apresenta os valores contábeis providos pela RNP que foram de fato usados
para fazer a caracterização tecnológica, do ponto de vista econômico, da RNP. Observase que foram usadas 59 contas ou subcontas, cuja soma total é de R$ 107,903 milhões,
das quais os dez maiores valores representam 90% do total. Particularmente, a conta
com o maior valor – serviços prestados por PJ – precisou ser aberta para uma melhor
caracterização. Essa abertura resultou em 464 itens, dos quais foram analisados os 65
maiores valores, que totalizam 80% do total. Em resumo, foram analisados 123 valores
para proceder à caracterização tecnológica da RNP no modelo de insumo-produto
implementado para esse trabalho de análise dos impactos socioeconômicos.
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Os 123 valores mencionados foram alocados, com o auxílio da equipe da RNP, aos 110
produtos que constam das tabelas de recursos e usos do IBGE, e, desse modo,
permitiram sua inserção no modelo de insumo-produto. A Tabela 3.2 mostra o resultado
final da alocação, e a Tabela A.1, no Anexo A, traz a lista dos 110 produtos das tabelas
atuais de recursos e usos do IBGE.
Na Tabela 3.2 foi adicionado o valor referente à estimativa do fator capital, cuja
explicação é apresentada na subseção 3.2 (Seleção e coleta de dados da etapa de
investimentos da RNP). Com isso, estimou-se que o valor da produção da RNP em 2010
foi de R$ 114,643 milhões, nele incluído a parcela referente ao uso do fator capital.
Finalmente, a partir dessa tabela, foram calculados os coeficientes técnicos diretos de
produção da RNP, obtidos pela divisão de cada uma das despesas apontadas na Tabela
3.2 pelo valor da produção. Esses coeficientes são apresentados na Tabela 3.3.
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Tabela 3.1 Contas e subcontas contábeis da RNP em 2010, com seus respectivos valores,
usadas para a configuração tecnológica da RNP
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Tabela 3.2 Alocação dos valores contábeis da RNP nos produtos e fatores das tabelas de
recursos e usos do IBGE

Os valores dos coeficientes na Tabela 3.3 são interpretados como o uso de insumos (em
valores monetários) para cada R$ 1,00 produzido pela RNP. Assim, a título de exemplo, o
valor 0,4920 significa que a cada R$ 1,00 produzido pela RNP há um consumo, pela RNP,
de R$ 0,4920 (49 centavos de real) de insumos fornecidos pelo setor de serviços de
informação. A mesma interpretação é válida para todos os coeficientes e, naturalmente,
a soma de todos eles é igual à unidade.
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Tabela 3.3 Coeficientes técnicos diretos12 estimados para a RNP

3.2. Seleção e coleta de dados da etapa de investimentos da RNP
Esta fase do trabalho requereu, novamente, uma ação coordenada entre os
pesquisadores da Unicamp e os profissionais da RNP. O objetivo foi estimar os
investimentos necessários para que a RNP tivesse a estrutura suficiente para realizar
suas atividades no nível apresentado em 2010.
A estimativa desses investimentos, cujo total é de R$ 58,8 milhões, foi realizada de
agosto a outubro de 2011 pela RNP, mobilizando o envolvimento e a colaboração de
vários de seus profissionais para esta finalidade, que avaliaram os valores para a Rede
Ipê, para a Rede Comep, para a estrutura administrativa de toda a RNP, para as cinco
unidades ESR e para a IDC. Os valores foram consolidados e agregados em seis
12

Os valores desses coeficientes técnicos são a preço de consumidor, isto é, neles estão embutidos
as importações, os impostos sobre consumo (como ICMS e IPI, por exemplo), as margens de
transporte e as margens de comércio. Os coeficientes técnicos diretos usados no modelo de insumoproduto estão a preço básico, ou seja, sem as importações, sem os impostos e sem as margens. A
desagregação a preços de consumidor para preços básicos foi feita de acordo com as proporções
observadas nas Tabelas de Recursos e Usos de 2008, que serviu de base para a estimativa da
Matriz de Insumo-Produto empregada neste estudo.
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atividades que constam entre os 57 setores do modelo empregado, como apresentado na
Tabela 3.4. Esses valores foram usados, também, para se estimar os impactos
socioeconômicos devido à etapa de investimentos.

Tabela 3.4 Estimativa dos investimentos necessários para a operação da RNP em 2010

Em termos do modelo de insumo-produto, a estimativa da despesa realizada com o fator
capital diz respeito à depreciação econômica e à remuneração do fator capital realizada
a cada ano; nesse sentido, para cada um dos valores apresentados na Tabela 3.4, foi
assumida uma vida útil coerente com sua natureza13 e uma taxa de juros real de 3,77%
ao ano14. Esses parâmetros foram usados para se calcular as parcelas anuais de
amortização e pagamento de juros para cada um dos seis itens, como apresentado na
Tabela 3.5. Observa-se, a partir desta tabela, que as despesas anuais médias da RNP com
o fator capital, em relação ao ano de 2010, são estimadas em R$ 6.739.787, que foi
adicionada às despesas contábeis de 2010 para se estimar o valor da produção da RNP
em 2010, como explicado na subseção 3.1 (Seleção e coleta de dados da etapa de
operação da RNP em 2010).

13

Como a atividade “Serviços prestados por empresas” tem relação com os outros cinco itens de
investimento, decidiu-se estimar sua “vida útil” como a média ponderada em relação aos
investimentos desses cinco itens.
14

A taxa real de juros de 3,77% ao ano é obtida descontando-se da taxa selic média de 2010 a
inflação no mesmo período. Com isso, assume-se que a RNP, ao realizar um investimento, tem
acesso a condições de financiamento privilegiadas, como aquelas oferecidas pelo BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para fomentar o desenvolvimento econômico e
social em áreas prioritárias e estratégicas para o país.
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Tabela 3.5 Estimativa das despesas anuais com o fator capital para os itens de
investimento (formação bruta de capital fixo) da RNP.

O valor aproximado de R$ 6,7 milhões representa somente 5,9% do valor da produção
da RNP, enquanto para o agregado do setor de serviços de informação no Brasil, em
2008, esta participação é de 24,6%. Esse resultado faz sentido, uma vez que a estratégia
da RNP é usar parte da estrutura de capital do setor privado para oferecer seus serviços;
isto pode ser quantitativamente observado através do coeficiente técnico de produção
da RNP em relação ao setor de serviços de informação, cujo valor é 0,4920, ou seja,
quase metade de todas as despesas operacionais da RNP são destinadas à aquisição de
serviços providos pelo setor de serviços de informação, como os contratos relativos aos
enlaces.

4. Resultados
Nesta seção são apresentadas as estimativas dos impactos socioeconômicos a montante
gerados pela atividade da RNP durante o ano de 2010. Os impactos quantificados são
separados em duas categorias: primeiro, considerando-se aqueles que são ocasionados
pela operação da rede, e, depois, aqueles que acontecem devido aos investimentos
necessários para que a RNP possa ofertar seus serviços.

4.1. Impactos da operação da RNP
Os resultados dos impactos a montante da RNP são quantificados nas seguintes
variáveis: (i) valor da produção setorial, (ii) valor das importações setoriais, (iii) geração
de impostos, (iv) PIB setorial, (v) remuneração do fator trabalho, (vi) remuneração do
fator capital, (vii) distribuição funcional da renda, (viii) empregos gerados e (xix)
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remuneração média por trabalhador. Além da própria RNP, foram consideradas as 56
atividades produtivas da economia apresentadas nas tabelas de recursos e usos do
sistema de contas nacionais do IBGE, resultando, portanto, em 57 setores produtivos;
entretanto, os impactos em vários deles são muito pequenos, e, por essa razão, essas 57
atividades foram agregadas em 15 setores, sendo os resultados aqui apresentados nesse
nível de agregação. A Tabela 4.1 apresenta a correspondência relativa à agregação dos
setores. As tabelas completas com os impactos nos 57 setores são apresentadas no
Anexo B.
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Tabela 4.1 Correspondência setorial
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4.1.1. Impactos sobre o valor da produção setorial
Como descrito na seção metodológica, quando um setor produtivo qualquer da
economia realiza sua produção, este irá demandar insumos de outros setores, que por
sua vez também demandarão insumos de outras atividades, e assim sucessivamente, de
tal modo que aquela produção inicial resultará em um impacto sobre diversas
atividades, cujo resultado total é fruto desses efeitos diretos e indiretos em toda a cadeia
produtiva. Levando-se em consideração a tecnologia estimada da RNP obtida no
processo de seleção e levantamento de dados (descrita na seção 3) e sua inserção na
matriz de insumo-produto estimada de 2008, o valor da produção de R$ 114,643
milhões da RNP em 2010 gerou um impacto total de R$ 224,099 milhões quando se
considera o efeito em cada setor; ou seja, o efeito multiplicador é de 1,955. Na Tabela 4.2
é possível observar o impacto no agregado de 15 setores, e na Tabela B.1 (Anexo B)
apresenta-se o impacto para o agregado de 57 setores.
De todo o impacto causado, nota-se que 48,8% do total são externos à RNP. As
atividades da RNP somadas com o setor de setor de serviços de informação respondem
por 76,2% do total; além dessas duas, os maiores impactos ocorrem, pela ordem, nos
setores de serviços prestados às empresas (5,8%), no agregado de outros setores da
transformação (5,6%) e no setor de transporte, armazenagem e correio (2,4%).
Na Figura 4.1 pode-se notar a importância dos efeitos indiretos no impacto sobre o valor
da produção para cada uma das atividades, lembrando que os efeitos indiretos são
aqueles oriundos de todos os insumos fornecidos ao longo da cadeia produtiva, exceto
os insumos diretos, como descrito na subseção 2.2.
Considerando-se o valor da produção de todos os setores, os efeitos indiretos são
responsáveis por 19,7% do total. Dos quinze setores considerados, em dez deles os
efeitos indiretos representam mais de 50% dos respectivos impactos no valor da
produção; as atividades de serviços de informação, serviços prestados à empresa e
construção civil – que somam 85,3% dos insumos diretos da RNP – têm participação de
18,9%, 44,0% e 15,8%, respectivamente.
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Tabela 4.2 Impactos sobre o valor da produção setorial (em milhão de R$ de 2010)
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Figura 4.1 Participação dos efeitos indiretos no valor da produção setorial

4.1.2. Impactos sobre a importação setorial
Em função da parcela de insumos que é importada em cada atividade econômica – e que
pela linearidade do modelo é admitida como constante em relação ao valor da produção
setorial – é possível quantificar os impactos sobre a importação em cada um dos setores
produtivos da economia para atender à produção de R$ 114,643 milhões da RNP em
2010. Os resultados para o agregado de 15 setores é apresentado na Tabela 4.3, e o
resultado desagregado para os 57 setores consta na Tabela B.2 no Anexo B.
O valor total das importações é de R$ 11,838 milhões, dos quais as importações da RNP
respondem por dois terços desse valor. Em seguida, as maiores importações (em valores
monetários) são realizadas pelo setor de serviços de informação (13,9% do total) e pelo
agregado outros da transformação (10,1% do total). O restante das importações
realizadas pelos demais setores somam 9,3%. É interessante notar que o efeito
multiplicador das importações é igual a 1,498; isto é, quando se consideram os efeitos
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diretos e indiretos na cadeia produtiva a montante da RNP, a necessidade de
importações totais é 49,8% maior do que aquela feita pela própria RNP.
Tabela 4.3 Impactos sobre a importação setorial (em milhão de R$ de 2010)

4.1.3. Impactos sobre a geração de impostos
No cálculo sobre a geração de impostos em cada atividade da economia, foram
considerados os impostos indiretos líquidos de subsídios devido ao consumo
intermediário (doméstico e importado) de cada setor (como IPI e ICMS, por exemplo),
bem como os impostos diretos e os subsídios concedidos a cada atividade. Os resultados
para o agregado de 15 setores é apresentado na Tabela 4.4, e o resultado desagregado
para os 57 setores consta na Tabela B.3 no Anexo B.
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Tabela 4.4 Impactos sobre a geração de impostos (em milhão de R$ de 2010)

O valor total desses impostos, oriundos dos impactos totais nas atividades da economia
que resultam em um valor da produção da RNP de R$ 114,643 milhões, somam R$
20,569 milhões, que é 45,8% superior aos impostos gerados na própria RNP; ou seja, o
multiplicador de impostos da RNP é 1,458. Um exame da Tabela 4.4 mostra que os
impostos da RNP atendem por 68,6% do total, seguido pelos impostos associados à
atividade do setor de serviços de informação com 18,8% do total, aos gerados pelo
agregado outros da transformação com 3,3% e os correspondentes ao setor serviços
prestados às empresas com 3,1% do total; os demais setores são responsáveis por 6,2%
do total.

Núcleo de Economia Industrial e Tecnologia - Instituto de Economia/UNICAMP©

54

4.1.4. Impactos sobre o PIB setorial
O PIB setorial corresponde à soma do valor adicionado bruto de cada atividade – que,
por sua vez, corresponde à soma, em cada setor produtivo, das parcelas referentes à
remuneração do fator trabalho, à parcela destinada ao fator capital, aos impostos
indiretos líquidos de subsídios devido ao consumo intermediário (doméstico e
importado) e aos impostos diretos menos subsídios diretos. Os resultados para o
agregado de 15 setores é apresentado na Tabela 4.5, e o resultado desagregado para os
57 setores consta na Tabela B.4 no Anexo B.
As atividades da RNP em 2010, com valor da produção estimado em R$ 114,643
milhões, contribuem diretamente com R$ 41,503 milhões ao PIB; entretanto, ao se
computar todos os efeitos diretos e indiretos da cadeia produtiva a montante, o valor
total alcança R$ 102,769 milhões; nesse caso, o multiplicador possui valor igual a 2,476,
isto é, o PIB setorial gerado em toda a economia é 147,6% maior do que aquele devido à
atividade isolada da RNP. Como se nota na Tabela 4.5, o PIB setorial da RNP corresponde
a 40,4% do total, seguido pela atividade do setor de serviços de informação com 30,3%
(75,1% do valor da RNP), pelo setor de serviços prestados às empresas com 8,3% e do
agregado outros da transformação com 4,2% do total; as demais atividades somam
16,8% de todo o impacto.
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Tabela 4.5 Impactos sobre o PIB setorial (em milhão de R$ de 2010)

4.1.5. Impactos sobre a remuneração do fator trabalho
Em cada setor produtivo da economia a remuneração do fator trabalho corresponde às
despesas realizadas em termos dos pagamentos dos respectivos salários, das
contribuições sociais efetivas (previdência oficial/FGTS e previdência privada) e do
rendimento misto bruto dos autônomos. Os resultados para o agregado de 15 setores é
apresentado na Tabela 4.6, e o resultado desagregado para os 57 setores consta na
Tabela B.5 no Anexo B.
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Tabela 4.6 Impactos sobre a remuneração do fator trabalho (em milhão de R$ de 2010)

O valor da produção de R$ 114,643 milhões da RNP em 2010 gerou, em toda a economia,
uma remuneração total do fator trabalho no valor de R$ 49,729 milhões, dos quais os
valores correspondentes à RNP isoladamente participam com 41,5% do total. Portanto,
as remunerações totais do fator trabalho, quando se consideram os efeitos diretos e
indiretos da cadeia produtiva a montante da RNP, são 141,0% superiores aos valores
diretos da RNP; em outras palavras, o multiplicador associado à remuneração do fator
trabalho da RNP é igual a 2,410. No que diz respeito à contribuição das outras atividades
da economia, o setor de serviços de informação é responsável por 27,2% do impacto
total, seguido pelo setor serviços prestados às empresas com 10,7% e pelo agregado
outros da transformação com 3,9%; os demais setores atendem por 16,8% do total.
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4.1.6. Impactos sobre o fator capital
A remuneração do capital diz respeito às despesas realizadas, em cada atividade
produtiva da economia, àquelas que se destinam a repor a perda do uso de máquinas e
instalações (depreciação econômica) e à remuneração pelo uso do fator capital. Os
resultados para o agregado de 15 setores é apresentado na Tabela 4.7, e o resultado
desagregado para os 57 setores consta na Tabela B.6 no Anexo B.
O valor total sobre o fator capital devido ao valor da produção de R$ 114,643 milhões da
RNP em 2010 foi de R$ 32,471 milhões, dos quais a RNP, isoladamente, responde por
20,8%; isso significa que o multiplicador associado ao fator capital devido às atividades
da RNP é igual a 4,799, ou seja, os impactos sobre o fator capital em toda a economia são
379,9% superiores àqueles observados diretamente na RNP. A observação dos
resultados da Tabela 4.7 revela, ainda, que o impacto sobre o setor de serviços de
informação é responsável por 42,5% do total (evidenciando que a RNP, em sua
estratégia de atuação, faz uso da estrutura de capital de outras empresas do setor),
seguindo-se o setor de serviços prestados às empresas com 7,9% e o setor de atividades
imobiliárias e aluguéis, com 6,3%; as demais atividades produtivas da economia são
responsáveis por 22,5% do total.
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Tabela 4.7 Impactos sobre o fator capital (em milhão de R$ de 2010)

4.1.7. Impactos sobre a distribuição funcional da renda
A distribuição funcional da renda consiste em quantificar, para cada setor produtivo da
economia, a participação da remuneração do fator trabalho na soma dessa remuneração
com a do fator capital. Os resultados para o agregado de 15 setores é apresentado na
Tabela 4.8, e o resultado desagregado para os 57 setores consta na Tabela B.7 no Anexo
B.
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Tabela 4.8 Participação do fator trabalho na distribuição funcional da renda

No ano de 2008, a participação da remuneração do fator capital na distribuição
funcional da renda para o Brasil foi de 60,4% (IBGE, 2010). Na Tabela 4.8, observa-se
que a participação do fator trabalho na distribuição funcional da renda da RNP é de
75,3%; entretanto, considerando-se todos os impactos nas demais atividades devidos
aos efeitos diretos e indiretos a montante da RNP, essa participação cai para 60,5%,
explicada, principalmente, porque a atividade serviços de informação, que apresenta
importância significativa na cadeia produtiva associada à RNP, possui uma participação
inferior, com 49,5%. Portanto, a atividade da RNP, em si, é mais intensiva no fator
trabalho, mas os impactos que ela traz a montante em sua cadeia aumentam a
importância da remuneração do fator capital.
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4.1.8. Impactos sobre os empregos gerados
Os empregos gerados em cada setor da economia dizem respeito aos respectivos valores
referentes ao pessoal ocupado que constam nas tabelas de usos do IBGE. Os resultados
para o agregado de 15 setores é apresentado na Tabela 4.9, e o resultado desagregado
para os 57 setores consta da Tabela B.8 no Anexo B.

Tabela 4.9 Impactos sobre os empregos gerados

Os resultados exibidos na Tabela 4.9 revelam que são gerados em toda a economia,
devido aos efeitos diretos e indiretos a montante da RNP, um total de 1.476 empregos,
dos quais apenas 10,4% são da própria RNP; portanto, o multiplicador associado possui
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valor de 9,649, isto é, os empregos a montante da RNP são 864,9% maiores do que os
empregos gerados na RNP. Percebe-se que os maiores impactos nessa variável ocorrem
nos setores de serviços de informação e serviços prestados às empresas, sendo,
inclusive, maiores do que na RNP isoladamente; o setor de comércio corresponde à
quarta atividade com maior impacto nos empregos gerados. As demais atividades
atendem por 32,6% do total.

4.1.9. Impactos sobre a remuneração média mensal do fator trabalho por emprego
A remuneração mensal média do fator trabalho por emprego é obtida, simplesmente,
pela razão entre a remuneração mensal média do fator trabalho de cada atividade e o
respectivo número de empregos; em 2010, estima-se que esse valor seja de R$ 1.532
para a média brasileira. Os resultados para o agregado de 15 setores são apresentados
na Tabela 4.10, e o resultado desagregado para os 57 setores consta na Tabela B.9 no
Anexo B.
Observando-se os resultados da Tabela 4.10, nota-se que a remuneração mensal média
total por emprego, quando se computa todos os efeitos diretos e indiretos relativos à
atividade da RNP, é igual a R$ 2.807 – 83,2% superior à média nacional. Ainda na Tabela
4.10, vê-se que essa remuneração somente na atividade da RNP é de R$ 11.237, pelo fato
do emprego de mão-de-obra direta extremamente qualificada pela RNP. Como
observado na subseção anterior, a maior parte dos empregos gerados encontra-se nas
atividades serviços de informação e serviços prestados às empresas, que possuem,
respectivamente, remunerações mensais médias de R$ 2.443 e R$ 1.615, fazendo com
que a média total obtida seja inferior à da RNP, mas superior à média nacional.
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Tabela 4.10 Impactos sobre a remuneração mensal média do fator trabalho por emprego
(em R$ de 2010)

4.1.10. Síntese dos resultados
Estimou-se que o valor da produção da RNP em 2010 foi de R$ 114,643 milhões. Foram
quantificadas nove categorias de impactos socioeconômicos para os 57 setores da
economia: (i) valor da produção setorial, (ii) valor das importações setoriais, (iii)
geração de impostos, (iv) PIB setorial, (v) remuneração do fator trabalho, (vi)
remuneração do fator capital, (vii) distribuição funcional da renda, (viii) empregos
gerados e (xix) remuneração mensal média por trabalhador.
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Para a produção de R$ 114,643 milhões da RNP em 2010, os impactos estimados em
relação a sua operação são:
(i) valor da produção setorial: R$ 224,099 milhões (aumento de 95,5% em relação à
RNP);
(ii) valor das importações setoriais: R$ 11,838 milhões (aumento de 49,8% em relação à
RNP);
(iii) geração de impostos: R$ 20,569 milhões (aumento de 45,8% em relação à RNP);
(iv) PIB setorial: R$ 102,769 milhões (aumento de 147,6% em relação à RNP);
(v) remuneração do fator trabalho: R$ 49,729 milhões (aumento de 141,0% em relação
à RNP);
(vi) remuneração do fator capital: R$ 32,471 milhões (aumento de 379,9% em relação à
RNP);
(vii) participação de 60,5% do fator trabalho na distribuição funcional da renda, sendo
de 75,3% o valor correspondente na RNP;
(viii) 1.476 empregos (aumento de 864,9% em relação à RNP);
(xix) remuneração mensal média do fator trabalho por emprego de R$ 2.807 (aumento
de 83,2% em relação à média nacional em 2010).
Os resultados mostram que os setores que estão mais encadeados a montante com a
RNP são serviços de informação e serviços prestados às empresas.
A Figura abaixo mostra a importância dos efeitos indiretos para algumas variáveis
socioeconômicas avaliadas, bem como a importância dos demais setores (exclusive a
RNP).
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Como apresentado na seção 3, as despesas totais da operação da RNP no ano de 2010
foram estimadas em R$ 114,643 milhões, dos quais R$ 6,740 milhões são admitidos
como a parcela referente ao fator capital.
Para realizar a Análise de Insumo-Produto da operação da RNP, usou-se a equação
básica do modelo aberto proposto por Leontief, onde se fez um choque somente na
atividade da RNP de tal modo que seu valor da produção resultasse em R$ 114,643
milhões.

4.2. Impactos dos investimentos da RNP
Na subseção 3.2 (Seleção e coleta de dados da etapa de investimentos da RNP) foi
apresentado como foi realizada a estimativa dos investimentos necessários para a
operação da RNP em 2010, bem como foi mostrado o processo para a obtenção das
despesas relacionadas ao fator capital.
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Nesta subseção são apresentados os impactos socioeconômicos médios anuais em
função da necessidade desses investimentos. O procedimento adotado foi usar o modelo
de insumo-produto implementado para este estudo e realizar um choque na demanda
final com os valores dos investimentos médios anuais necessários, obtidos pela divisão
dos investimentos pelas suas respectivas vidas úteis, como mostra a Tabela 4.11.
Tabela 4.11 Investimentos médios anuais relativos ao nível de atividade da RNP em
2010

Os resultados dos impactos anuais devidos aos investimentos são quantificados nas
mesmas variáveis da etapa de operação da RNP em 2010 (subseção 4.1), ou seja, em
relação (i) ao valor da produção setorial, (ii) ao valor das importações setoriais, (iii) à
geração de impostos, (iv) ao PIB setorial, (v) à remuneração do fator trabalho, (vi) à
remuneração do fator capital, (vii) à distribuição funcional da renda, (viii) aos empregos
gerados e (xix) à remuneração média por trabalhador.
A partir da Tabela 4.11, nota-se que os impactos socioeconômicos anuais devido à etapa
de investimentos são decorrentes de um choque sobre a economia no valor total de R$
5,447 milhões15, valor que corresponde a aproximadamente 5% do valor da produção
da RNP em 2010. Assim, em geral, esses impactos são significativamente menores aos
impactos da etapa de operação da RNP. Sendo assim, nesta subseção, são apresentados
os resultados agregados da etapa de investimentos para cada uma das nove variáveis
socioeconômicas quantificadas, como se observa na Tabela 4.12. Os impactos sobre cada
um dos 57 setores (incluindo a própria RNP) podem ser vistos nas tabelas do Anexo C.
15

Os valores dos investimentos apresentados na Tabela 4.11 são referidos a preço de consumidor,
isto é, correspondem à soma das parcelas da oferta doméstica a preço básico, das importações, das
margens de transporte, das margens de comércio e dos impostos indiretos líquidos de subsídios.
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Tabela 4.12 Impactos socioeconômicos agregados devido à etapa de investimentos

A necessidade de investimentos médios anuais no valor de R$ 5,447 milhões traria um
impacto de R$ 10,151 milhões no valor da produção de todos os setores da economia,
onde os setores de serviços prestados às empresas, material eletrônico e equipamentos
de telecomunicações, máquinas para escritório e equipamentos de informática
responderiam, respectivamente, por 28,1%, 17,2% e 9,8% do total. As importações
totais associadas somariam R$ 1,639 milhões, estando concentradas no setor de
material eletrônico e equipamentos de telecomunicações (com 42,1% do total) e no
setor de máquinas para escritório e equipamentos de informática (com 23,9% do total).
Os impostos indiretos líquidos de subsídios somariam R$ 674 mil, apresentando um
efeito multiplicador próximo a dois; 27,0% do impacto total está em atividades que não
correspondem àquelas responsáveis diretamente pelos investimentos. O PIB setorial
gerado soma R$ 4,668 milhões, sendo 37,8% dele originado em atividades externas
àquelas responsáveis diretamente pelos investimentos. As despesas totais com os
fatores trabalho e capital são, respectivamente, iguais a R$ 2,465 milhões e R$ 1,563
milhões; 33,0% das despesas com o fator trabalho têm origem nos setores não afetados
diretamente pelos investimentos, enquanto essa participação é de 49,2% para o fator
capital.
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O impacto na distribuição funcional da renda mostra que o fator trabalho possui uma
participação de 61,2%, que é muito próxima da média do país em 2008 (60,4%). A
quantidade de empregos gerada não é expressiva, mas tem um multiplicador próximo a
1,5 em relação aos empregos gerados inicialmente pelos setores responsáveis
diretamente pelos investimentos. Finalmente, a renda média mensal por trabalhador é
R$ 1.777, valor que é estimado ser 16,0% superior à média brasileira em 2010.

5. Conclusões e recomendações
Nessa fase de estudo do projeto foram estimados, em termos quantitativos, os impactos
socioeconômicos a montante da cadeia produtiva da RNP associada à sua operação e aos
investimentos necessários para seu estabelecimento, tomando-se como referência o ano
de 2010. Para essa finalidade, foi usada a Análise de Insumo-Produto, metodologia que
leva em consideração todos os efeitos diretos e indiretos relativos às necessidades de
fornecimento de insumos ao longo da cadeia produtiva da economia.
Para usar a metodologia, foi implementado um modelo de insumo-produto para a
economia nacional referente à tecnologia de 2008, sendo a atividade da RNP
desagregada do setor serviços de informação. O processo de desagregação e
configuração tecnológica da RNP demandou a seleção e coleta de dados da RNP –
especificamente o entendimento e interpretação das despesas contábeis da instituição
em 2010, bem como o investimento necessário para estabelecer a estrutura física da
RNP nesse ano. Estimou-se que o valor da produção da RNP em 2010 foi de R$ 114,643
milhões; é importante observar que nesse valor R$ 6,740 milhões dizem respeito ao
fator capital, o qual foi estimado a partir das parcelas de depreciação física do capital e
de sua remuneração.
Os principais impactos socioeconômicos devidos às etapas de operação e investimento
da RNP em 2010 são: valor da produção setorial de R$ 234,3 milhões (aumento de
104,3% em relação à RNP), valor das importações setoriais de R$ 13,5 milhões
(aumento de 70,5% em relação à RNP), geração de R$ 21,2 milhões de impostos
(aumento de 50,6% em relação à RNP), PIB setorial de R$ 107,4 milhões (aumento de
158,9% em relação à RNP), remuneração do fator trabalho de R$ 52,2 milhões (aumento
de 153,0% em relação à RNP), despesas de R$ 34,0 milhões em relação ao fator capital
(aumento de 403,0% em relação à RNP), participação de 60,5% do fator trabalho na
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distribuição funcional da renda (sendo de 75,3% o valor correspondente na RNP), 1.592
empregos (aumento de 940,5% em relação à RNP) e remuneração mensal média do
fator trabalho por emprego de R$ 2.732 (aumento de 78,3% em relação à média
nacional em 2010). Para a maior parte das variáveis socioeconômicas avaliadas, a etapa
de operação da RNP é responsável por aproximadamente 95% dos impactos totais. Os
resultados mostram que os setores que estão mais encadeados a montante da RNP são
serviços de informação e serviços prestados às empresas.
Um aspecto importante observado na análise dos resultados refere-se ao uso, por parte
da RNP, da estrutura de capital do setor de serviços de informações já consolidado no
país.
O trabalho realizado nesta fase do projeto permite identificar oportunidades para o
aprimoramento deste estudo, entre os quais, destacam-se: (i) através da caracterização
da importância a jusante da RNP, feita em outra parte deste projeto, pode-se buscar
mensurá-la de modo quantitativo com o uso da Análise de Insumo-Produto,
explicitando-se quais os setores que mais se beneficiam de sua presença, (ii) como a
RNP faz uso intensivo da estrutura de capital de outras empresas do setor de serviços de
informação, pode-se melhor avaliar os impactos socioeconômicos em toda a cadeia
produtiva investigando-se em maior detalhe a estrutura de capital do setor como um
todo e, finalmente, (iii) sugere-se um estudo complementar para avaliar a relação
benefício-custo pelo fato da RNP usar essa estrutura de capital de outras empresas do
setor, ao invés do setor público priorizar esses investimentos para a própria RNP – ou
seja, sugere-se um estudo contra factual analisando-se quais seriam os impactos se a
RNP investisse em sua estrutura de capital, ao invés de contratar os serviços de outras
empresas do setor.
Como recomendação à RNP, em função da experiência compartilhada entre as equipes
da Unicamp e da RNP na fase de seleção e coleta de dados, sugere-se, no plano contábil,
uma desagregação dos itens relacionados às despesas com contratos de pessoa jurídica,
que representaram as despesas mais expressivas no ano de 2010 – particularmente, as
subcontas contábeis

identificadas

pelos

códigos

5.1.04.02.11

e

5.1.04.02.03,

respectivamente, “Serviços PJ – Contratos” e “Serviços prestados por PJ”. A desagregação
sugerida poderia ser conduzida para identificar a natureza dos itens de maior dispêndio,
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com o objetivo de facilitar a atividade de gestão da RNP para produção de indicadores e
busca de aumento de eficiência de sua operação.

Núcleo de Economia Industrial e Tecnologia - Instituto de Economia/UNICAMP©

70

PARTE 3: Impactos Sócio-Econômicos da RNP a partir de
estudos de casos
1. Introdução
A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) é uma organização social16 responsável
pela gestão de uma infraestrutura de rede de alto desempenho, de transmissão em fibra
óptica, que conecta instituições de ensino e pesquisa nacionais. Criada em 1989 pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), com o propósito de construir no Brasil uma
infraestrutura de rede de Internet para a comunidade acadêmica nacional, a RNP opera
atualmente com 27 pontos de presença (PoP) - um em cada estado brasileiro e no
Distrito Federal, integrando o sistema nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
ao envolver mais de 800 instituições de ensino e pesquisa e mais de três milhões de
usuários.
Afora isso, a RNP está conectada a outras redes acadêmicas estrangeiras, tais como a
Cooperação Latino-Americana de Redes Acadêmicas (Clara), a norte-americana
Internet2 e a pan-europeia Géant, e possui, além de elevada capacidade de banda para
transmissão de dados entre instituições acadêmicas e de pesquisa públicas, outros
serviços de comunicação e colaboração digitais, tais como videoconferência e telefonia
pela Internet (voz sobre IP), além de serviços de vídeo digital.
A finalidade das atividades da organização relativas aos serviços de conexão pode ser
segregada em dois nichos. O primeiro é voltado para viabilizar a oferta a usuários de
instituições de educação e pesquisa serviços básicos de redes (correio eletrônico e
transferência de arquivos). Tais serviços ganham destaque e importância em regiões
16

Nunes e Macedo (2008, p: 547) utilizam a definição de Bresser Pereira (1995) para conceituar uma
organização social (OS): “organizações públicas não-estatais que obtenham autorização legislativa para
celebrar um contrato de gestão com o Poder Executivo. Estas organizações serão dirigidas por um conselho
curador, que terá participação minoritária de membros do governo. Receberão recursos orçamentários ao
mesmo tempo que poderão obter recursos adicionais na sociedade.” Os autores justificam a criação de uma OS
como “entidade privada sem fins lucrativos, para que ela pudesse exercer determinadas atividades do poder
público, ou seja, um serviço de interesse público, o qual não necessite ser prestado, exclusivamente, por
órgãos e entidades governamentais, e envolva o repasse de recursos financeiros e a administração de bens e
de equipamentos do Estado. Em contrapartida, a instituição pública envolvida detém, com a entidade
prestadora do serviço, um contrato de gestão com metas de desempenho que asseguram a qualidade e a
efetividade do serviço prestado (Lei no 9.637, de 15/05/1998). A qualificação OS caracteriza, juridicamente, a
entidade como paraestatal, pois, apesar de não estar vinculada à administração pública federal direta nem
indireta, desempenha atividades de interesse público” (NUNES & MACEDO, 2008: p. 556).
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brasileiras distantes do eixo RJ-SP, muitas das quais dependem exclusivamente da RNP
para provisão de acesso à internet. O segundo consiste em garantir a oferta de serviços
com requisitos diferenciados, seja em relação à alta capacidade de banda pra
transmissão de dados, alta taxa de disponibilidade das conexões, segurança de dados e
de identidade, manipulação remota de equipamentos para realização de experimentos
colaborativos com laboratórios de instituições nacionais e internacionais, entre outros.
Embora as aplicações e os serviços de comunicação e colaboração em rede no
atendimento de demandas gerais e específicas das comunidades beneficiárias sejam
variadas e extremamente valiosas, normalmente a importância e os impactos sócioeconômicos dos componentes da infraestrutura de redes são reconhecidos apenas pelos
especialistas e permanecem “invisíveis” para a maior parte dos seus beneficiários e
possíveis interessados que, embora façam uso diário dessas tecnologias, não têm
consciência de sua existência.
Nesse contexto, essa parte do projeto tem por objetivo mensurar o impacto sócioeconômico da RNP em suas duas dimensões de atuação em termos de conectividade:
como integradora das instituições acadêmicas e de pesquisa nacionais, em todas as
regiões brasileiras, oferecendo-lhes conexão de qualidade e confiabilidade e como
provedora de serviços e soluções em rede para as atividades mais complexas de CT&I.
Adicionalmente, buscar-se-á identificar as oportunidades e os benefícios dos serviços
oferecidos pela RNP, bem como identificar as insuficiências e as eventuais demandas
insatisfeitas de seus usuários. Neste sentido, pretende-se colaborar para uma maior
visibilidade da atuação da RNP na sociedade brasileira.
Para tanto, o presente documento está dividido em duas partes, além desta introdução.
Na primeira, será apresentada a metodologia utilizada nesta etapa do projeto. Em
seguida, os estudos de caso serão analisados, seguidos pelas considerações finais.

2. Metodologia
De forma a atingir tais objetivos, utilizou-se do Método dos Estudos de Caso. Tal técnica
vem sendo extensivamente utilizada pelas ciências sociais em situações em que o
fenômeno a ser estudado é amplo, complexo e demanda ser analisado em seu contexto e,
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ademais, quando se tem um conhecimento incapaz de abarcar proposições causais
importantes acerca do problema em análise (Bonoma, 1985).
O método de Estudo de Caso consiste em uma técnica de análise qualitativa de certo
fenômeno ou situação, em que se consegue avaliar de forma intensiva uma série de
evidências, permitindo estudar o seu contexto e as suas conseqüências. Yin (2001)
define de forma bastante adequada o método em questão ao abordar que:
“O estudo de caso é uma forma de se fazer pesquisa social empírica ao investigar-se
um fenômeno dentro de seu contexto de vida real, onde as fronteiras entre o
fenômeno e o contexto não são claramente definidas e na situação em que múltiplas
fontes de evidência são usadas”.
Como menciona Campomar (1991) e Bressan (2000), para a realização de uma análise
adequada mediante o uso de Estudos de Caso, cinco componentes devem ser atendidos:
a) Definição clara do problema a ser pesquisado, contendo um protocolo de
procedimentos a serem adotados no estudo – neste aspecto, faz-se importante
uma investigação a respeito do fenômeno a ser estudado e de seu contexto;
b) Estabelecimento das proposições do estudo, com consequente desenho da
estrutura de coleta de dados e apresentação das perguntas principais (ou seja,
nesta etapa determinam-se as evidências relevantes a serem pesquisadas);
c) Determinação dos instrumentos para coleta de dados (análise de documentos,
entrevistas, observação direta com visita ao local do estudo, entre outros);
d) Análises das evidências por analogias;
e) Com base na categorização e classificação dos dados, realizam-se conclusões
específicas com possíveis inferências.

A partir das etapas acima descritas, tal técnica objetiva responder as perguntas básicas
de uma pesquisa (“como” e “porque”) mediante uma descrição e interpretação
contextual, dinâmica e holística. Novos elementos são constantemente inseridos na
análise, sendo estes advindos da relação entre o problema estudado e as pessoas
envolvidas. Ao utilizar diferentes métodos de coleta de informações para retratar uma
realidade, torna-se possível averiguar a complexidade de elementos e relações que o
problema envolve, de forma contextualizada.
Como menciona Coelho (2011),
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“... um estudo de caso vai além de contar uma história: pode ser utilizado para
testar hipóteses (...), pode ser estatístico, quando traz um conjunto de dados
quantitativamente coletados e relacionados; ou, ainda, pode ser um relato de
pesquisa institucional, dentre outras tantas possibilidade.”
Neste sentido, o estudo de caso não delimita o problema em análise. Busca-se, sim,
conhecê-lo mesmo em situações nas quais o pesquisador seria incapaz de explorar o
problema em sua totalidade apenas por meio de um referencial teórico.

2.1. O processo de escolha dos casos
A partir da constatação dos diferentes níveis de atuação da RNP em relação aos serviços
de conectividade prestados, os estudos de caso foram divididos em dois grupos,
conforme a dupla identidade da RNP, citada na Introdução do presente documento.
Posteriormente, a equipe RNP selecionou, mediante a utilização de pré-requisitos
(Quadro 1), candidatos ao estudo. Na sequencia, decidiu-se pela instituição que
apresentasse forte dinamismo, relevante contribuição à sociedade e interesse em
contribuir para a execução do estudo.
Em um primeiro bloco, a investigação teve foco nos centros de pesquisa que utilizam a
rede em nível avançado para fins bastante específicos, separando-os em: a) pesquisa e
educação em telemedicina no âmbito da Rede Universitária de Telemedicina (RUTE)17;
b) pesquisa e educação em nível geral. Como candidatos para investigação, foram
apresentados: i) instituições participantes da rede RUTE - tais como a Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(UERJ) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); ii) centros que
desenvolvem pesquisa e desenvolvimento relevantes à sociedade brasileira – Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), UERJ (projeto de física de altas energias),
Universidade Federal na Bahia (projeto de dança telemática), entre outros.

17

A Rede Universitária de Telemedicina (Rute) é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI), apoiada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e pela Associação Brasileira de Hospitais
Universitários (Abrahue) e coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que visa, desde 2008,
apoiar o aprimoramento de projetos em telemedicina já existentes e incentivar o surgimento de futuros
trabalhos interinstitucionais. Mais informações em http://rute.rnp.br/
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Em um segundo bloco, a análise se baseou no impacto da rede RNP em centros
universitários localizados em regiões brasileiras distantes do eixo SP-RJ, as quais
dependeriam exclusivamente da RNP para conectividade. Quatro potenciais candidatos
foram levantados: Universidade Federal do Amazonas (UFAM, campus de Benjamin
Constant), Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB, campus de Redenção, Ceará), Universidade Federal do Maranhão (UFMA,
campus de Codó) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe
(campus Lagarto).
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Quadro 1. Pré-requisitos para escolha dos casos.
I) Pré-requisitos para os centros de pesquisa que utilizam a RNP e seus serviços
em nível avançado para fins específicos em pesquisa e educação em telemedicina
no âmbito da RUTE
- pertencer a uma instituição qualificada como primária;
- ser membro da Rute;
- possuir necessidades críticas de serviços de rede;
- utilizar intensivamente os recursos disponibilizados pelo projeto Rute;
- realizar, preferencialmente, pesquisa em colaboração com outra instituição no Brasil e,
se possível, estrangeira;
- ser identificado pelo gerente do Projeto Rute.

II) Pré-requisitos para os centros de pesquisa que utilizam a RNP e seus serviços
em nível avançado para fins específicos em pesquisa e educação
- pertencer a uma instituição qualificada como primária;
- trabalhar com pesquisa científica, sendo indiferente a área de atuação;
- possuir necessidades críticas de serviços de rede;
- realizar, preferencialmente, pesquisa em colaboração com outra instituição no Brasil e,
se possível, estrangeira;
- ser identificado pela Diretora Adjunta de Internet Avançada da RNP.

III) Pré-requisitos para os centros universitários localizados em regiões distantes
do eixo SP-RJ
- ser qualificada como primária;
- estar conectada entre 6 a 12 meses atrás;
- estar localizada em cidade do interior (sem ser capital) nas regiões Norte, Centro-Oeste
ou Nordeste;
- estar localizada em cidade que exista a indicação de baixa oferta de serviços de
Internet;
- ser identificada pela Gerente de Operações da RNP.
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A partir da análise dos pré-requisitos (Quadro 1), da importância da atuação das
instituições e do nível de abertura dos agentes envolvidos em tais centros para a
realização do estudo, três delas foram escolhidas. Vale salientar que outras organizações
também cumprem os itens cima citados, tendo desempenho bastante relevante no
conjunto de dezenas de instituições envolvidas com a RNP. No entanto, existiu a
necessidade de se escolher uma única instituição de cada grupo como parte da
metodologia de Estudo de Caso. A seguir, estas são apresentadas.
i) UNIFESP para representar os centros de pesquisa que utilizam a RNP em nível
avançado para fins de pesquisa e educação em telemedicina. Além de cumprir
todos os pré-requisitos, a instituição selecionada apresenta um trabalho de
excelência, inovador e de forte dinamismo na área de telemedicina em geral, e
dentro do projeto RUTE em particular. Ao coordenar, em conjunto com o Hospital
São Paulo, 13 Grupos de Interesse Especial (SIGs)18 e participar de outros 16 SIGs
liderados por outros centros, a UNIFESP é a instituição com maior número de
coordenações e de participações na RUTE. Contribui, neste sentido, na
capacitação dos profissionais da área da saúde em suas respectivas
especialidades, na disseminação do conhecimento, no estímulo à pesquisa
colaborativa e no aumento da eficiência da alocação dos recursos públicos;
ii) INPE como centro de pesquisa que demanda serviços da RNP para realização de
ciência e tecnologia avançada. Novamente, além de possuir os quesitos
preestabelecidos, a instituição oferece à sociedade brasileira uma gama de
produtos e serviços de extrema importância. São ali desenvolvidas atividades de
pesquisa e desenvolvimento nas áreas espacial, de previsão do tempo/clima e de
ciência e tecnologia do sistema terrestre, abarcando as áreas de observação da
Terra e de ciência do sistema terrestre, com estudos avançados relativos à
sustentabilidade do planeta Terra, incluindo pesquisas sobre mudanças
climáticas.
iii) Campus da UFAM de Benjamin Constant como representante de instituição de
ensino distante do eixo RJ-SP que depende exclusivamente do backbone da RNP
18

Os Grupos de Interesse Especial (Special Interest Groups, SIGs) consistem em sessões entre profissionais de
saúde de diferentes instituições, nas quais são realizados, em tempo real, debates, discussões de caso e aulas à
distância. Tais atividades colaborativas são estimuladas pela rede RUTE. Em 2011, 311 instituições participaram
dos 47 SIGs existentes.
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para conectividade. Destaca-se, neste caso, a localização extrema do campus
universitário selecionado -Mesorregião Alto Solimões, situada na fronteira com o
Peru e próximo à divisa com a Colômbia, sendo considerada como "Área de
Segurança Nacional"; distância de aproximadamente 1.118 km de Manaus em
linha reta e 1.621 km por via fluvial. Com o oferecimento de cursos de
Administração, Pedagogia, Antropologia, Ciências Agrárias e do Ambiente, Letras
e Ciências, evidencia-se a importância sócio-econômica da instituição na região.
Neste contexto, o backbone da RNP tem papel chave na garantia de serviços
básicos de conectividade à comunidade acadêmica, apoiando as atividades de
ensino e pesquisa.

Os estudos permitem identificar, a partir desta abordagem, a importância da dupla
identidade da RNP, como prestadora de serviços de conexão de alta qualidade e
confiabilidade e, ao mesmo tempo, como ofertante de serviços de maior “valor
agregado”, destinado a públicos mais restritos, com necessidades mais específicas.

3. Estudos de casos
Os itens a seguir apresentam os três estudos de caso selecionados. Vale observar que
tais análises tiveram caráter exploratório-descritivo, em que informações preliminares a
respeito das instituições e do ambiente foram levantadas e, em seguida, mediante um
roteiro pré-estabelecido de coleta de informação, utilizando-se de entrevistas, buscou-se
descrever os benefícios econômicos e sociais que a RNP traz às comunidades envolvidas.
No caso da UNIFESP, foram realizadas cinco reuniões presenciais ao longo de dois dias,
totalizando nove pessoas envolvidas, entre docentes e funcionários, com relevante
atuação no projeto RUTE (Quadro 2), além da equipe da UNICAMP e da RNP19 - o roteiro
das entrevistas encontra-se no Anexo 1. Adicionalmente, o estudo contou com o auxílio
da RNP no que diz respeito às informações e dados da RUTE20.

19

Equipe da RNP e da UNICAMP: Marcus Vinicius Rodrigues Mannarino (Gerente de Desenvolvimento
Organizacional / Marketing e Relacionamentos da RNP), Rodrigo Lanna F. da Silveira (professor do Instituto de
Economia da UNICAMP) e pesquisadora Ms. Débora B. Módolo.
20
Luiz Ary Messina Messina (coordenador do projeto RUTE) e Vanessa Rodrigues de Macedo (analista de
comunicação da RNP).
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Em relação ao INPE, foram feitas reuniões presenciais em São José dos Campos – SP e
Cachoeira Paulista – SP, envolvendo pesquisadores destas duas unidades (consultar o
Anexo 2 deste documento para obter o roteiro das entrevistas)21. No total, dez
pesquisadores foram entrevistados, como é possível observar no Quadro 2.
No estudo da UFAM, por sua vez, realizaram-se pesquisas com 8 professores e 12 alunos
mediante questionários eletrônicos, além de entrevista por telefone com funcionário
responsável pelo setor de informática – Anexo 3.

21

A equipe da RNP e da UNICAMP foi formada por: Marcus Vinicius Rodrigues Mannarino, Rodrigo Lanna F. da
Silveira e Rafael M. Oliveira.
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Quadro 2. Relação de entrevistados.
Caso

Entrevistado
Posição
Eng. Ms. Paulo R. de Lima Coordenador da unidade RUTE da
Lopes
UNIFESP
Analista de Sistemas do Laboratório de
Tatiana Patrícia F. da Cruz
Telemedicina – LAT da UNIFESP
Prof. Dr. Antônio Macedo
Coordenador do SIG de Urologia Pediátrica
Júnior
Superintendente do Hospital São Paulo
Prof. Dr. José Roberto
(HSP) e coordenador do SIG de Gestão de
UNIFESP Ferraro
Hospitais Universitários - HU´s
Profa. Dra. Denise Freitas
Chefe do Departamento de Oftalmologia
Profa. Dra. Cristina Muccioli
Coordenadora do SIG de Oftalmologia
Profa. Dra. Maria Isabel Coordenadora do SIG de Serviços de
Carmagnani
Enfermagem de HU´s
Enfermeira do HSP e moderadora do SIG
Enfa. Rita S. Lopes Moreira
de Gestão de HU’s
Assessora de Informática em Saúde do
Enfa. Dra. Bete S. Graziosi
HSP

INPE

UFAM

Pesquisador sênior do Laboratório
Haroldo Fraga de Campos
Associado de
Velho
Computação e Matemática Aplicada - LAC
Chefe da Divisão de Geração de Imagens
Ivan Márcio Barbosa
(DGI)
Pesquisador na Divisão de Astrofísica
Reinaldo R. de Carvalho
(DAS)
Pesquisador na Divisão de Astrofísica
Hugo V. Capelato
(DAS)
Jose T. da Matta Bacellar
Tecnologista sênior da DGI
João B. Dhiel
Tecnologista sênior da DGI
Pesquisador do Centro de Previsão de
José Paulo Bonatti
Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC
Gerente Operacional do Serviço de
Wander Mendes
Supercomputação e Suporte do CPTEC
Chefe do Laboratório de Integração e
Petrônio Noronha de Souza
Testes (LIT)
Chefe do Serviço de Supercomputação e
Benicio P. de Carvalho Filho
Suporte
José Juarez Freitas

Técnico de Laboratório da UFAM, campus
de Benjamin Constant
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3.1. RNP como provedora de infraestrutura de rede para as atividades de
telemedicina: o caso da Unifesp
“A Telemedicina possui potencial enorme de encurtar
distância e multiplicar conhecimento. O tamanho do Brasil e
a ferramenta conspiram a favor ao uso da Telemedicina no
País”. Prof. Dr. José Roberto Ferraro (superintendente do Hospital
São Paulo / UNIFESP).
O que é Telemedicina?
A Telemedicina consiste no uso de recursos de tecnologia da informação e de métodos
interativos de comunicação audio-visuais para realização de serviços à distância
associados à área da saúde. A Organização Mundial de Saúde (2010, p. 9) define
telemedicina como:
“... oferta de serviços ligados aos cuidados com a saúde, nos casos em que a
distância é um fator crítico: tais serviços são providos por profissionais da área da
saúde, usando tecnologias de informação e comunicação para o intercâmbio de
informações válidas para diagnósticos, prevenção e tratamento de doenças e a
contínua educação de provedores de cuidados com a saúde, assim como para fins de
pesquisa e avaliações; tudo no interesse de melhorar a saúde das pessoas e de suas
comunidades”.
O mercado mundial de Telemedicina deverá dobrar
nos próximos cinco anos, devendo chegar a US$20
bilhões em 202022. Esse forte crescimento é explicado
pela prevalência de algumas doenças, envelhecimento
da população e pressão dos governos para aumento
da qualidade do serviço médico para toda população,
ao mesmo tempo em que se busca elevação da
eficiência na gestão dos recursos públicos.
Fonte: American Telemedicine Association

22

BBC Research (2007) e WinterGreen Research (2010).
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Os serviços proporcionados pela Telemedicina contemplam basicamente três atividades,
as quais estão, em geral, associadas umas às outras: ensino, pesquisa e assistência23,24.
As atividades de ensino, promovidas a partir do uso de recursos da Telemedicina,
abrangem cursos de educação à distância e redes de aprendizagem colaborativa em que
estudos de caso são debatidos por ferramentas de colaboração audiovisual síncronas
(videoconferências e webconferências), existindo troca de experiências e informações
entre profissionais da saúde.
O intercâmbio de conhecimento entre diferentes agentes e centros, acima abordado,
acaba por também dinamizar as atividades de pesquisa. Ao proporcionar maior
interação, integração e conectividade entre pesquisadores, informações podem ser
compartilhadas com maior eficiência, permitindo uma maior produtividade acadêmica.
A atividade de assistência com uso de Telemedicina, por sua vez, é uma colaboração à
distância entre diferentes equipes com objetivo de obter uma segunda opinião ou
monitoramento de pacientes à distância.
Assim sendo, além de garantir
instrumentos capazes de permitir
melhor formação dos residentes,
maior capacitação dos profissionais
de saúde e aprimoramento mais
eficaz das técnicas utilizadas, a
Telemedicina

colabora

para

aumento da qualidade dos serviços
de saúde ofertados à população,
especialmente

para

aquelas

localizadas em regiões distantes,

Fonte: IBGE, Ministério da Saúde e Conselho Federal de Medicina

23

Outras definições podem ser obtidas na literatura para o termo Telemedicina. O Conselho Federal de
Medicina (CFM), na Resolução nº 1.643/2002, menciona: Art. 1º – Definir a Telemedicina como o exercício da
Medicina através da utilização de metodologias interativas de comunicação áudio-visual e de dados, com o
objetivo de assistência, educação e pesquisa em Saúde; Art. 2º – Os serviços prestados através da Telemedicina
deverão ter a infraestrutura tecnológica apropriada pertinentes e obedecer as normas técnicas do CFM
pertinentes à guarda, manuseio, transmissão de dados, confidencialidade, privacidade e garantia do sigilo
profissional. Conforme a American Telemedicine Association (ATA), a Telemedicina envolve qualquer serviço
de cuidado com a saúde ou de transmissão de informação relativo à área da saúde utilizando-se de tecnologias
de telecomunicação (incluindo vídeo e webconferências, transmissão de imagens, monitoramento remoto de
pacientes, entre outros).
24
Lima et al. (2007) e Wen (2008).
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onde existe carência de médicos especialistas25. Nessa questão, viabiliza-se uma maior
padronização das condutas médicas e dos protocolos de prevenção, diagnóstico e
tratamento de diversas doenças, cabendo aos centros de excelência médica o papel de
agente disseminador do conhecimento às demais instituições26.
Nota-se, dessa forma, que as atividades acima destacadas possuem alto potencial de
geração de amplos benefícios sócio-econômicos à sociedade, especialmente no Brasil,
dada a sua grande extensão territorial, os seus contrastes inter-regionais em termos
sócio-econômicos e de infraestrutura, a distribuição irregular de médicos entre as
regiões, a falta de especialistas nos municípios mais isolados e carentes, os distintos
níveis de qualificação profissional na área médica e os insuficientes recursos públicos
disponibilizados à área da saúde. Todas estas características resultam em significativas
diferenças na qualidade dos atendimentos de uma região para outra.
Vale destacar que os serviços proporcionados pela Telemedicina possuem potencial
para resultar na redução de custos financeiros ao tornar desnecessário o transporte do
paciente ao centro da especialidade e ao melhorar o processo de avaliação e triagem,
resultando em última instância em menor demanda por atendimento nos hospitais,
especialmente nos públicos, os quais possuem infraestrutura de atendimento limitada.
Adicionalmente, o uso eficiente da Telemedicina pode levar a uma economia de tempo
de atendimento, dado o acesso rápido a especialistas.
Apesar da Telemedicina ter seu início na década de 1960, no auge da guerra fria, as
primeiras atividades no Brasil ocorreram somente na década de 1990. No entanto, foi
nos anos de 2000 em que se verificou maior evolução e consolidação a partir do
incentivo dos órgãos públicos e das agências de fomento à pesquisa27. Três ações
possuem destaque, como apontado a seguir, em ordem cronológica.
Dentre estas três ações, a primeira delas foi observada, em 2005, via Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), com a aprovação do projeto “Estação Digital Médica - Estratégia de
Implementação e Ampliação da Telemedicina no Brasil”28. Este se desenvolveu entre
25

Medeiros e Wainer (2004) e Lima et al. (2007).
Hira et al. (2004).
27
Wen (2008).
28
O projeto foi aprovado no âmbito de um edital intitulado “Programa Institutos do Milênio”. Este teve o
objetivo de financiar pesquisa e desenvolvimento tecnológico de temas considerados estratégicos para o País.
26
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novembro de 2005 e novembro de 2008, contando com a colaboração de nove
instituições29, cabendo a coordenação à Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (USP). O objetivo geral foi avançar na prática da Telemedicina, existindo ações no
sentido de: i) desenvolver cursos, treinamentos de atualização e de prevenção e eventos
multicêntricos para profissionais da área da saúde; ii) oferecer assistência à distância;
iii) desenvolver soluções tecnológicas a fim de atender as aplicações acima citadas.
A segunda ação ocorreu em 2006, contando com significativo destaque por ter, de fato,
alcançado implementação nacional, tem base na criação da Rede Universitária de
Telemedicina (RUTE). Iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), tendo o
apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e da Associação Brasileira de
Hospitais Universitários (Abrahue), a rede RUTE é coordenada pela Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa (RNP).
A terceira ação partiu do Ministério da Saúde (MS) com a execução do Programa
Telessaúde Brasil, iniciado em janeiro de 2007. Em outubro de 2011, o MS redefiniu e
ampliou o programa, passando a ser denominado de Programa Nacional Telessaúde
Brasil Redes (Telessaúde Brasil Redes)30. Foram também instituídos o Programa de
Requalificação das Unidades Básicas de Saúde (UBS), o Componente Informatização e o
Telessaúde Brasil Redes na Atenção Primária, integrado ao Programa Nacional
Telessaúde Brasil Redes31. Conforme o Ministério da Saúde (2011), o Telessaúde Brasil
Redes, a partir de sua rede de conexão que permeia gestores da saúde, instituições
formadoras e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), tem o objetivo de
fornecer os seguintes serviços aos profissionais das Redes de Atenção à Saúde: i)
teleconsultoria, em que profissionais e gestores da área da saúde se comunicam
mediante mensagens on-line ou off-line de forma a dirimir dúvidas relacionadas a
procedimentos clínicos, ações de saúde e aspectos sobre processo de trabalho; ii)
telediagnóstico; iii) segunda opinião formativa; iv) tele-educação a partir de
conferências, aulas e cursos com o uso de tecnologias de informação e comunicação.
29

O projeto teve o envolvimento de sete instituições acadêmicas de saúde, uma instituição acadêmica
tecnológica e um hospital particular com instituto de educação e pesquisa, listados a seguir: Faculdade de
Medicina da USP, Faculdade de Odontologia de Bauru e Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais,
Faculdade de Saúde Pública da USP, Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto
Tecnológico de Aeronáutica – ITA, Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Hospital das
Clínicas de Porto Alegre, Faculdade de Medicina da Universidade do Estado de Amazonas, Hospital SírioLibanês de São Paulo - Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP/HSL).
30
Portaria do Ministério da Saúde nº 2546 de 27/102011.
31
Portaria do Ministério da Saúde nº 2.554 de 28/10/2011.
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Neste sentido, busca-se integrar a rede de serviços de atenção à saúde em cada estado
com as Secretarias Estaduais de Saúde e Núcleos de Telemedicina de universidades
federais e estaduais de referência na área médica32, a fim de ampliar a resolutividade da
Atenção Básica ao qualificar os profissionais envolvidos no que tange aspectos básicos
de saúde, realizar atividades direcionadas à prevenção de doenças e prestar assistência
à distância com a disponibilidade de serviços de segunda opinião especializada. Assim
sendo, a meta é obter melhora na qualidade dos serviços de atenção básica prestados no
SUS. Vale ressaltar que esse projeto tem a atuação de vários ministérios – Ministério da
Educação, da Ciência e Tecnologia, da Defesa, das Comunicações e da Saúde, sendo que a
participação dos dois primeiros é realizada através da RNP/RUTE.

Projeto Rute: formação, função, abrangência e importância
A RUTE foi desenvolvida com o objetivo principal de promover e estimular educação à
distância, pesquisas colaborativas e assistência remota. Neste sentido, busca elevar a
qualidade do ensino, pesquisa e assistência na área médica no País ao integrar os
Hospitais Universitários (HUs) e fazer uso dos recursos da Telemedicina, utilizando-se
da infraestrutura da rede Ipê da RNP e das Redes Comunitárias Metropolitanas de
Educação e Pesquisa (Redecomep). Vale observar que o backbone33 da rede Ipê da RNP,
a partir de seus 27 pontos de presença localizados nas capitais do País, interliga mais de
800 centros de ensino e pesquisa, além de redes regionais (estaduais e metropolitanas)
e internacionais (Clara34 – América Latina, Internet2 – EUA e Géant – Europa), provendo
serviço de internet com largura de banda e suporte suficiente para realização desde
atividades básicas (acesso a web, consulta de emails e transferência de arquivos) até
usos avançados, beneficiando aproximadamente 3,5 milhões de pessoas35.

32

Conforme Ministério da Saúde (2011), os Núcleos de Telessaúde das seguintes universidades estão em
atividade, articulando-se com a rede de serviços de atenção à saúde em cada estado: Universidade Estadual do
Amazonas (UFAM); Universidade Federal do Ceará (UFC); Universidade Federal do Goiás (UFG); Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG); Universidade Federal de Pernambuco (UFP); Universidade Estadual do Rio de
Janeiro (UERJ); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS); Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC); Universidade de São Paulo (USP); Universidade Federal do Tocantins (UFT); Universidade Federal do
Mato Grosso do Sul (UFMS).
33
Backbone se baseia na rede principal pela qual todos os dados dos usuários da Internet passam. Martins
(2009) o define como espinha dorsal da Internet. Conforme o site da RNP, em 2010, a rede Ipê passou a ter
uma capacidade agregada de 233,2 Gbps. Dos 27 pontos de presença, 24 deles possuem velocidade superior a
1 Gbps.
34
Cooperação Latino-Americana de Rede Avançada.
35
Site da RNP < http://www.rnp.br/backbone>. Acesso em 01.nov.2011.
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Figura 1.Topologia da Rede Ipê.
Fonte: RNP

Interesses Especiais) em diversas
modalidades36.
Neste sentido, as atividades promovidas pela RUTE reforçam as atividades de ensino,
pesquisa e assistência entre diferentes universidades. Vale destacar que os participantes
dessa rede podem usufruir da colaboração com redes de Telemedicina internacionais
dos EUA e da Europa. A assistência (teleconsulta, telediagnóstico e segunda opinião
formativa), por sua vez, é também impulsionada, especialmente pelo fato da RUTE estar
associada ao projeto Telessaúde Brasil Redes do Ministério da Saúde, destacado
anteriormente.
A evolução e o sucesso da rede são significativos. Na primeira fase, em janeiro de 2006,
19 Núcleos de Telemedicina em 19 Hospitais Universitários, dos quais metade já possuía
projetos de Telemedicina, integraram o programa. Em janeiro de 2007 (fase 2), 33
Núcleos em 33 HUs de universidades federais, cinco Núcleos em Instituições Federais de
Ensino Superior (IFES) e 25 pontos avançados de telessaúde (definidos a partir de
acordo com a RNP e Projeto Telessaúde Brasil) foram incluídos na rede. Na fase três,
iniciada em maio de 2011, mais 75 instituições tornaram-se membros. Após seis anos de
seu início, a RUTE está presente em todos os estados do País – Figura 2, em 133
instituições de ensino participantes (membros primários) e 25 pontos de telessaúde,
36

Coury et al. (2010) e Ribeiro et al. (2008).
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além de 153 membros secundários37. Neste período, foram formalizadas a implantação e
criação de 55 Núcleos de Telemedicina/Telessaúde em hospitais universitários e de
ensino, existindo outros 75 hospitais que estão em processo de viabilização a partir de
2012.

Figura 2. Intituições participantes da RUTE

Fonte: RNP/RUTE
O avanço do número de instituições membros na rede vem promovendo um forte
crescimento na quantidade de SIGs – Figura 3. Em 2008, 13 SIGs foram estabelecidas,
totalizando 89 instituições participantes nas reuniões dos diferentes grupos. Em 2011,
estes números saltaram para 47 SIGs operantes (aumento médio anual próximo a 50%
neste período). O número de participações, em janeiro de 2012, foi de 923, patamar mais
de nove vezes superior frente aos dados de 2008.

37

Os membros secundários participam das SIGs, porém não possuem a infraestrutura de salas de telemedicina.
Em geral, utilizam de web conferência para participação nas reuniões.
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Figura 3. Evolução dos SIGs e da quantidade de instituições envolvidas nos
diferentes grupos entre 2008 e 2011
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Uma vez que uma instituição participa de mais de um SIG, cabe destacar que, em 2011,
um total de 311 instituições tiveram atividades nos 47 SIGs. Outros dados ainda
mostram a dinâmica do projeto: uma média mensal de 50 a 60 de sessões de vídeo e
webconferências foram realizadas em 2011, sendo que 600 vídeos e webconferências
foram armazenados e disponibilizados.
A Tabela 1 apresenta as instituições que tiveram os maiores números de inscrições em
SIGs em 2011. Cinco delas participam em mais de 20 SIGs – Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade de
Brasília (UnB), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA).
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Tabela 1. Ranking das instituições com maiores participações em SIGs em 2011.
Rankin

Instituições

g

No de Inscrições
em SIG's

1

UNIFESP / HSP

29

2

UERJ / HUPE

26

3

UnB / HU

24

4

UFES / HUCAM

23

5

ISCMPA

21

6

UFPB / HU Lauro Wanderley

19

7

HC da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto FMRP

19

8

UFBA / HU Professor Edgard Santos

18

9

UFPE / HC

17

10

UFSC / HU Polydoro Ernani De São Thiago

16

11

UFMG / HC

16

12

UFRGS / HC

16

13

UFAL / HU Prof. Alberto Antunes

15

14

UFSM / HU

15

15

FURG / HU Prof. Miguel Riet Correa Junior

15

16

UFCG / HU Alcides Carneiro

15

17

UFF / HU Antonio Pedro

13

18

UFG / HC

13

19

UFPEL / Hospital Escola

13

20

UFRN / HU Onofre Lopes

13

Fonte: RNP/RUTE
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As áreas dos SIGs são diversas, abrangendo
especialidades da medicina (radiologia,
urologia,

oftalmologia,

psiquiatria,

cardiologia, dermatologia, entre outras),
enfermagem, fonoaudiologia, odontologia,
além de temas associados à gestão de
programas e de HUs (Quadro 1). As
reuniões dos grupos ocorrem, em geral,
mensalmente. A partir de uma agenda prédefinida de temas, há troca de informações
e

conhecimentos

webconferência,

por

abrangendo

vídeo

ou

questões

Quadro 1. SIGs operantes da RUTE
Sentinela / Toxicologia Clínica / Odontologia (Diagnóstico
Bucal) / TeleEnfermagem / Padrões para Telemedicina e
Informática em Saúde / Teledermato Saúde de Crianças e
Adolescentes / Oftalmo / Urologia Pediátrica / Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação / Internato / DST e AIDS /
Serviços de Enfermagem dos HU's / Enfermagem Intensiva e
de Alta Complexidade / Radiologia e Diagnóstico por Imagem
em Pediatria / TelePsiquiatria / Cardiologia / ENT /
Neurorradiologia / Radiologia do Abdome / Urologia / OncoGinecologia / Radiologia e Diagnóstico por Imagem em Tórax
/ Telecoloproctologia / Cardiologia Pediátrica / Gestão de
HUs e Escola / TeleRedeBLH / Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial / Técnico Operacional SIG / Fonoaudiologia
/ Colaborativo em Educação Médica / Ressuscitação
Cardiopulmonar / Animais Peçonhentos / Telenfermagem
(Saúde Mental) / Patologia Cervical Uterina / Gestão de
Programa de Atenção Básica e Saúde da Família /
Endometriose / Saúde Indígena / Residência Médica e
Especialização em Radiologia e Diagnóstico / Audiologia /
Enfermagem em Oncologia / Mastologia / Rede Nacional de
Pesquisa Clínica / Saúde do Trabalhador

associadas especialmente ao ensino.
Cada SIG possui uma instituição coordenadora e, para ter validado seu funcionamento,
necessita ter outras duas instituições participantes.
Dentre os SIGs, seis deles possuem mais de 30 instituições inscritas. Destaque especial
possui o grupo de Enfermagem Intensiva e de Alta Complexidade, coordenado pela UERJ.
Em seguida, estão Sentinela, Saúde de Crianças e Adolescentes, TeleRedeBLH, Radiologia
e Diagnóstico por Imagem em Pediatria e Rede Nacional de Pesquisa Clínica, como
mostra a Tabela 2.
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Tabela 2. Ranking dos SIGs com maior número de participantes.
Ranking

SIG

Coordenação

No de
instituições

1

Enfermagem Intensiva e de Alta Complexidade

UERJ / HUPE

135

2

Sentinela

ANVISA

38

3

Saúde de Crianças e Adolescentes

UERJ / FCM

38

4

TeleRedeBLH

FioCruz

36

5

Radiologia e Diagnóstico por Imagem em Pediatria UERJ / HUPE

34

6

Rede Nacional de Pesquisa Clínica (RNPC)

UFMG / HC

34

7

Gestão de Hospitais Universitários e Escola

UNIFESP / HSP

29

8

Serviços de Enfermagem dos HUs

UNIFESP / HSP

27

9

Técnico Operacional SIG

UNIFESP / HSP

26

10

Cardiologia

UFU / HC

25

11

TICs em Saúde

UNIFESP / HSP

24

12

TeleEnfermagem

UFSC / HU

23

13

TelePsiquiatria

UERJ / HUPE

21

14

Radiologia e Diagnóstico por Imagem em Tórax

ISCMPA

20

15

Radiologia do Abdome

UFF

19

Fonte: RNP/RUTE

As atividades desenvolvidas nas diversas instituições participantes no âmbito do projeto
RUTE variam de enfoque dentre educação à distância, pesquisas colaborativas e
assistência remota. A atuação da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – caso a
ser analisado a seguir, indica, por exemplo, um dos benefícios da apropriação da
tecnologia para a área da saúde com foco em ensino e pesquisa. Como será observado, a
dinâmica e a abrangência dos SIGs promovem o encontro regular de residentes,
professores e pesquisadores para troca de informações e discussões, aperfeiçoando o
ensino e a pesquisa.
Vale notar que as atividades da RUTE são complementadas e alinhadas com outros
projetos de pesquisa e extensão, como ocorre na Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), no que se refere à assistência à distância. Neste caso, o Centro de Telessaúde
(CTS) do Hospital das Clínicas (HC) da UFMG coordena a Rede Mineira de
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Teleassistência, da qual seis universidades públicas do estado38 são integrantes. Estas
realizam teleconsultoria e telediagnóstico, em atendimentos de Atenção Básica, junto a
608 municípios (70% do Estado de Minas Gerais) e 766 pontos de telessaúde,
abrangendo aproximadamente 1.900 equipes de saúde e uma população de cerca de
cinco milhões de pessoas. Para tanto, conta com uma equipe de 121 profissionais, entre
técnico-administrativos, teleconsultores, pesquisadores, docentes e acadêmicos e uma
infraestrutura, a qual foi bastante aperfeiçoada com a integração das universidades
membros no projeto RUTE, de 12 servidores, 85 estações de trabalho e 11 equipamentos
de videoconferência, incluindo uma sala de telepresença no HC/UFMG39. Entre junho de
2006 e janeiro de 2012, mais de 34 mil teleconsultorias foram realizadas em diversas
áreas da saúde (medicina, enfermagem, odontologia, fisioterapia, farmácia, psicologia,
nutrição e fonoaudiologia), utilizando-se de plantões regulares com comunicação, em
geral, assíncrona. O telediagnóstico, por sua vez, tem foco na cardiologia, envolvendo
análise e laudos de eletrocardiogramas (que já superaram 842 mil até o fim de janeiro
de 2012)40. Inclui-se, nesta atividade, teleconsultoria síncrona para casos críticos.
Estima-se que tais serviços, disponibilizados a partir de investimentos de R$16,5
milhões, levaram a uma economia nos gastos públicos de R$35 milhões41.
Após analisar os usos e benefícios da telemedicina, bem como destacar o projeto RUTE
no contexto nacional, a etapa a seguir avalia a prática da telemedicina na UNIFESP,
instituição com destacada atuação dentro do projeto RUTE.

A Telemedicina na UNIFESP
Um dos mais significativos exemplos da integração proporcionada pela RUTE são os SIGs
coordenados pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) em conjunto com o
Hospital São Paulo (HSP). Ali, formou-se o Setor de Telemedicina (SET), inserido dentro
do Departamento de Informática em Saúde (DIS). O setor consiste em um núcleo
transdisciplinar para a promoção e desenvolvimento de programas de assistência e
cooperação remota em saúde, fornecendo todo o suporte necessário às atividades dos
SIGs.
38

Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Uberlândia (UFU), Triângulo Mineiro (UFTM), Juiz de Fora
(UFJF), São João Del Rei (UFSJ) e Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).
39
Dados de outubro de 2011, descritos por Alckmim et al. (2011).
40
Dados obtidos no site < http://www.telessaude.hc.ufmg.br >. Acesso em 26 fev. 2012.
41
Alckmim et al. (2011).
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Os serviços de videoconferências, webconferências e teleconferências42 são realizados
no LAT, Laboratório do Setor de Telemedicina. Equipado com máquinas de última
geração e contando com profissionais capacitados, coordenados pelo engenheiro Paulo
R. L. Lopes, o LAT oferece todo o suporte necessário às atividades dos SIGs, permitindo
amplo acesso aos projetos para pesquisa e prestação de serviços de conexão entre dois
ou mais pontos, usando combinações de áudio, vídeo e dados, com o propósito de
colaboração entre pessoas em tempo real 43.
Vale observar que o DIS/UNIFESP já possuía um projeto de Telemedicina e uma
infraestrutura de rede anos antes da chegada da RUTE. Com o início da RUTE, a
infraestrutura que já existia foi melhorada e os equipamentos do LAT renovados. A
parceria com a RNP permitiu que a qualidade da rede aumentasse, diminuísse o número
de falhas e na ocorrência destas a resposta se tornou mais rápida.
Assim,

a

sala

de

Laboratório do Setor de Telemedicina da UNIFESP

videoconferência passou a ser
mais utilizada, havendo uma
disseminação de seu uso na
universidade.

O

estímulo

à

utilização da RUTE foi dado
tanto pela divulgação da rede
dentro dos departamentos da
universidade

como

pelo

envolvimento de professores
interessados que acabavam convidando outros docentes, que por sua vez passavam a se
interessar pelo uso da ferramenta de Telemedicina.
A maior parte das atividades realizadas nas salas de Telemedicina da UNIFESP consiste
em reuniões dos SIGs. A instituição, em conjunto com o Hospital São Paulo (HSP), é
responsável por 13 coordenações de SIGs (Internato, ENT – Ear, Nose and Throat, Gestão
de Hospitais Universitários e Escola, Oftalmologia, Oncopediatria, TIC's em Saúde,

42

Conforme o LAT/UNIFESP, a videoconferência consiste na transmissão e recepção sincronizada de imagem e
som entre locais separados fisicamente. A webconferência, por sua vez, refere-se à transmissão via internet de
palestras ou aulas com a possibilidade de interação dos participantes via áudio e vídeo. Já a teleconferência se
baseia na transmissão via internet de palestras ou aulas com a possibilidade de interação limitada via
perguntas enviadas a um moderador por meio de formulário eletrônico, fax ou telefone.
43
Salvador et al. (2010)
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Serviços de Enfermagem dos HUs, Técnico Operacional SIG, Urologia Pediátrica, Gestão
de Programa de Atenção Básica e Saúde da Família, Saúde Indígena, Enfermagem em
Oncologia, Mastologia).
Além disso, a UNIFESP participa de mais 16 SIGs coordenadas por outros centros
(Cardiologia, Endometriose, Enfermagem Intensiva e de Alta Complexidade, Padrões,
Radiologia do Abdome, Radiologia em Pediatria, Radiologia e Diagnóstico por Imagem
em

Tórax,

Sentinela,

TeleRedeBLH,

Trauma

e

Ortopedia,

TeleEnfermagem,

Ressuscitação Cardiopulmonar, Atenção Primária à Saúde, Fonoaudiologia, Rede
Nacional de Pesquisa Clínica e Telefígado).
Quatro SIGs possuem destaque especial na UNIFESP pela excelência, tradição, vanguarda
e dinamismo, os quais serão abordados a seguir.

 SIG de Oftalmologia
Um dos exemplos de SIGs coordenados pela UNIFESP é o de Oftalmologia. Tradicional
pela sua excelência em ensino, pesquisa e assistência, o Departamento de Oftalmologia
da UNIFESP já desenvolvia práticas de Telemedicina antes do início da RUTE. Desde que
a universidade teve condições técnicas de oferecer reuniões online, a Oftalmologia faz
uso de teleconferências. Com a RUTE, por conta da familiaridade que já tinham com o
uso da Telemedicina, esse departamento foi o primeiro grupo na UNIFESP a organizar
um SIG.
Atualmente, a Oftalmologia desempenha três tipos de atividades que fazem uso
avançado de vídeo ou web conferências: as chamadas “grand rounds”, as reuniões com a
Universidade da Califórnia - Davis (UCDavis) e as atividades do SIG inseridas no projeto
RUTE.
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As “grand rounds” representam uma atividade curricular do Departamento de
Oftalmologia de freqüência semanal, cujo objetivo é oferecer atualização continuada
nessa especialidade, mediante a discussão de casos clínicos. Essas reuniões têm duração
aproximada de uma hora e meia e contam com a participação de cerca de 200 a 300
pessoas – professores e alunos da UNIFESP, além de especialistas e médicos
interessados. Existe transmissão para 12 pontos nacionais (clínicas e serviços de
oftalmologia, que não são unidades da RUTE). Tais atividades ocorrem há pelo menos
cinco anos, sendo bastante valorizadas pela comunidade oftalmológica. A transmissão
dos encontros ocorre por meio deReuniões
webconferências,
permite
os receptores
entre alunosoe que
professores
da que
UNIFESP
e UCDavis
interajam com os coordenadores mediante conexão à internet (não havendo
necessidade de um equipamento específico).
Já as atividades da UNIFESP
com a UCDavis ocorrem duas
vezes por ano, por meio de
videoconferência44.
encontros
discussão de casos,

Os
promovem
Fonte: SET/DIS

contribuindo ricamente para o aprendizado de seus participantes, principalmente
residentes de ambas as universidades.
O SIG da Oftalmologia, por sua vez, possui encontros mensais. Ocorrem há cerca de três
anos (desde setembro de 2008) e possui 16 instituições membros45. As atividades são
centradas na discussão de casos, sendo estes apresentados pelos participantes em um
esquema de rodízio entre os centros. As reuniões duram aproximadamente uma hora e
contam com a participação de residentes e de estagiários, além de docentes.
Pode-se apontar um diferencial do SIG de Oftalmologia, em comparação com os outros
SIGs do projeto Rute, que é a participação de um ponto internacional, o Instituto
Zaldivar, sediado em Mendoza - Argentina.

44

Recentemente um terceiro ponto foi adicionado à rede referente a um sérico privado de oftalmologia em
Recife, no entanto a experiência de conexão desse ponto não foi bem sucedida até o momento.
45
UFAL/HU Prof. Alberto Antunes, UFC/HU Walter Cantídio, UFES/HU Cassiano Antônio de Moraes, UFMA/HU,
UFMG/HC, UFPE/HC, UNIFESP/HSP, ISCMPA, UFPA/HU Betina Ferro De Souza, UFU/HC, UNIRIO/HU Gaffrée
Guinle, UFG/HC, Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital Estadual de Bauru (HEB), Escola Bahiana de
Medicina e Saúde Pública e Instituto Zaldivar.
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Além do crescimento profissional e do aprendizado que as reuniões do SIG
proporcionam, um dos maiores benefícios, na visão da coordenadora do SIG Profa. Dra.
Cristina Muccioli, é a rede de relacionamento e o networking que a prática da
Telemedicina proporciona.

 SIG de Urologia Pediátrica
Outro exemplo de SIG coordenado pela UNIFESP é o de Urologia Pediátrica. As reuniões
ocorrem no formato de videoconferências mensais, envolvendo discussões de casos
clínicos com outros 13 centros46, entre os quais se encontram não apenas instituições do
eixo Sudeste-Sul do Brasil, como também núcleos em Pernambuco, Tocantins, Salvador e
Manaus. Cada um dos núcleos se responsabiliza, em esquema de rodízio mensal pela
apresentação do caso a ser debatido. Os principais participantes são médicos (em geral
líderes do grupo), residentes e pós-graduandos.
Conforme o coordenador do SIG, Prof. Dr. Antônio Macedo Júnior, o objetivo das
reuniões do SIG não é fazer palestras ou aulas, mas promover discussões de casos que
estimulem a troca de ideias e participação dos médicos e residentes, funcionando
também como meio de atualização profissional. Em um desses encontros, por exemplo,
foram divulgadas novas técnicas de urologia pediátrica, o que evidencia o impacto da
Telemedicina para a sociedade, nesse caso, para a saúde das crianças. Por meio dos SIGs,
realiza-se um benchmark entre as universidades, contrapondo a maneira que um caso é
tratado em determinada universidade com a forma de cuidar do mesmo caso em outras
escolas. Assim, o uso da Telemedicina no SIG de Urologia Pediátrica demonstra seu
caráter de disseminação do conhecimento, consolidando-se como importante
ferramenta de ensino continuado.
Apesar deste SIG não utilizar a Telemedicina para a atividade de pesquisa
especificamente, a disseminação científica que se promove pode gerar indiretamente
iniciativas. Uma das inovações no uso da Telemedicina por este grupo foi a realização,
em agosto de 2011, do VIII Simpósio de Urologia Pediátrica, totalmente on-line,
permitindo a interatividade com os mais renomados especialistas dessa área no País.

46

UFBA/ HU Professor Edgard Santos, UFPE/HC, UERJ/HUPE, ISCMPA, UFJF/HU, UFT, UFRGS/HC, Hospital Barão
de Lucena (HBL), UFMG/HC, Hospital Estadual de Bauru (HEB), Universidade do Estado do Amazonas (UEA),
Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) e IMIP/PE.
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Durante dois dias, os participantes tiveram acesso às palestras nas instituições
participantes da RUTE, mediante a infraestrutura da Rede Ipê.

 SIG de Gestão de HUs
Foi a partir da iniciativa do superintendente
do Hospital São Paulo (HSP), Prof. Dr. José
Roberto Ferraro, que surgiu a idéia de se criar
um grupo no âmbito da RUTE associado à
gestão de HUs. O assunto foi discutido na
Associação

Brasileira

de

Hospitais

Universitários de Ensino - ABRAHUE e, em
outubro de 2009, teve início o SIG de Gestão de Hospitais Universitários e Escolas, sob
coordenação de seu idealizador.
Esse SIG destaca-se por ter introduzido um quarto componente no uso da Telemedicina,
além do ensino, pesquisa e assistência, que corresponde à gestão administrativa de
hospitais.
As reuniões do SIG ocorrem mensalmente e contam com a participação de 29 pontos de
presença. O objetivo principal é aproximar os gestores de HUs, proporcionando uma
situação ímpar de reunir via teleconferência os diretores clínicos, gerentes e
superintendentes dos hospitais. Dessa forma, o benchmark entre os hospitais é feito de
maneira muito mais rápida, fácil e eficiente.
O SIG de gestão já contribuiu em questões de auditoria, engenharia, planejamento
estratégico, prontuário eletrônico47, custo, qualidade, organização administrativa,
sustentabilidade, entre outras. As experiências dos outros hospitais ajudam a acelerar
procedimentos de gestão no Hospital São Paulo, e vice-versa. Segundo o coordenador
Prof. Dr. José Roberto Ferraro, apesar do esforço necessário para a difusão do uso da
Telemedicina, as reuniões têm sido bastante proveitosas.
Nesse sentido, as atividades proporcionadas pelo SIG vêm de encontro com a
necessidade dos HUs em conhecer instrumentos de gestão da coisa pública, dado que o
47

Nesta questão, como exemplo, o HCPA (Hospital das Clínicas de Porto Alegre), referência no assunto de
prontuário eletrônico, tem ajudado o Hospital São Paulo a corrigir distorções, dúvidas e avançar no uso e
implantação deste processo.
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mérito acadêmico não é suficiente para um gerenciamento eficaz. A velocidade do
pensar acadêmico se contrapõe à velocidade necessária à absorção de novas tecnologias
de gestão. Assim, o uso da Telemedicina na promoção da discussão de assuntos técnicos
e institucionais de gestão acaba por resultar em ganhos de eficiência na alocação da
verba pública.

 SIGs de Serviços de Enfermagem em HUs e de Enfermagem em Oncologia
Um dos desdobramentos do SIG de Gestão de Hospitais Universitários e Escolas foi a
criação do SIG de Serviços de Enfermagem em HUs. Além desse grupo, a Enfermagem
possui outros cinco SIGs, discriminados em: Enfermagem em Oncologia, Enfermagem
Intensiva e Alta Complexidade, Teleenfermagem, Teleenfermagem em Saúde Mental e
Ressuscitação Cardiopulmonar.
Dos seis SIGs desta área, a UNIFESP coordena dois deles: Enfermagem em Oncologia e
Serviços de Enfermagem em HUs. O primeiro é recente, com início das atividades em
abril de 2011 e conta com nove instituições participantes48, já o segundo se credenciou
em dezembro de 2008 e possui destaque entre os SIGs da RUTE pelo seu dinamismo,
contando com 27 pontos de presença49. Vale observar que, diferentemente da área de
Oftalmologia, que já usava recursos de Telemedicina antes da RUTE, no Departamento
de Enfermagem da UNIFESP, a prática da Telemedicina foi inaugurada após o início da
RUTE.
O SIG de Serviços de Enfermagem em HUs tem por objetivo compartilhar experiências e
discutir estratégias para melhoria dos serviços de enfermagem nas instituições
membros, repercutindo em um melhor atendimento à população brasileira, segundo sua
coordenadora Profa. Dra. Maria Isabel Carmagnani.
Os principais participantes do grupo são hospitais universitários federais que utilizam
as reuniões mensais do SIG para discutir assuntos de gestão hospitalar, muitas vezes,
48

UFPE/HC, UNIFESP/HSP, UERJ/HUPE, ISCMPA, UFSM/HU, UFG/HC, UFRGS/HC, UFPEL/Hospital Escola e
UFRN/Hospital de Pediatria.
49
UFAL/HU Prof. Alberto Antunes, UFAM/HU Getúlio Vargas, UFC/HU Walter Cantídio, UFMA/HU, UFMG/HC,
UFPB/HU Lauro Wanderley, UFPE/HC, UFSC/HU Polydoro Ernani De São Thiago, UNIFESP/HSP, UERJ/HUPE,
UFCG/HU Alcides Carneiro, UFF/HU Antonio Pedro, UFPA/HU Betina Ferro De Souza, UFPEL/Hospital Escola,
UFS/HU, UFSM/HU, UnB/HU, UFRGS/HC, Hospital Geral de Nova Iguaçú/Hospital da Posse, Hospital Municipal
São José/HSJ, Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio Faciais, Conjunto Hospitalar de Sorocaba / CHS,
NEAD TIS FMB / UNESP, HU Francisca Mendes, Hospital de Base de São José do Rio Preto, UFBA/HU e
UFRN/Hospital de Pediatria.
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particulares ao sistema federal. As reuniões têm proporcionado ampla troca de
informações entre diretores e gerentes de enfermagem, além de profissionais de
enfermagem,

convidados especialistas de

outra área e

residentes da área

multiprofissional50. Além de divulgadora de informações, a rede permite aos
participantes discutir as implicações das novas decisões do sistema federal.
Alguns dos temas já abordados pelas reuniões mensais deste SIG foram: sistemas de
gerenciamento, dimensionamento de pessoal, residência multiprofissional e seus
impactos dentro dos hospitais universitários51, questão da APH (Adicional por Plantão
Hospitalar), ponto eletrônico52, entre outros. Vale citar que um dos importantes frutos
gerados pelas reuniões deste grupo foi a inserção da Enfermagem no programa de AGHU
(Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários), programa de informática de
gerenciamento de todos os HUs. O programa, que começaria na primeira fase apenas
com a parte médica e administrativa, passou a incluir a enfermagem a partir da
mobilização gerada pela rede de relacionamento proporcionada pela RUTE. Assim, os
registros da Enfermagem de prescrição e diagnóstico foram também incluídos
juntamente com os dados do prontuário médico na primeira fase do AGHU.
O SIG de Enfermagem em Oncologia tem uma dinâmica semelhante com o SIG de
Serviços de Enfermagem, pois além de discutir casos clínicos da área de oncologia,
discutem-se questões de gestão ligadas aos casos clínicos53. Os profissionais
participantes do grupo são principalmente enfermeiros, estudantes, convidados,
residentes da área de oncologia e residentes da multiprofissional.
Cabe ressaltar que, nos demais SIGs de Enfermagem (Teleenfermagem, Enfermagem
Intensiva e Alta Complexidade, e Ressuscitação Cardiopulmonar), o foco se volta mais
para a análise de casos clínicos e para a atividade de ensino. Observa-se ainda que os
50

A residência multiprofissional em saúde é uma nova modalidade de residência, coordenada pelo Ministério
da Saúde e Ministério da Educação, que abrange as profissões da área da saúde, a saber: Biomedicina, Ciências
Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária,
Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.
51
O impacto de ter residentes multiprofissionais dentro dos hospitais é o aumento do contingente de
funcionários que reflete na qualidade da assistência prestada pelo hospital.
52
O sistema federal exige que o ponto de carga horária dos funcionários deixasse de ser marcado por senha no
computador para evitar fraudes.
53
Um dos frutos do SIG de Enfermagem em Oncologia é a tentativa de mobilização para que o dosímetro
(medidor de radiação) deixe de ser vinculado à instituição de saúde e passe a ser vinculado ao funcionário
(mediante o seu CPF). O objetivo é proporcionar o cálculo da verdadeira carga de radiação absorvida pelo
organismo de cada funcionário, dado que, em geral, este trabalha em mais de uma instituição.
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SIGs desta especialidade têm a particularidade de atingir a educação dos pacientes e de
suas famílias. No SIG de Ressuscitação Cardiopulmonar, por exemplo, um projeto está
sendo desenvolvido com o objetivo de treinar profissionais de enfermagem em massa
via RUTE, com simulação em bonecos para diversos tipos de procedimentos (sonda,
gastrostomia, mastectomia, urostomia, traquestomia, entre outros), de forma que este
profissional melhore seu desempenho no trato e na conscientização dos pacientes e
famílias no gerenciamento da situação a qual se encontram.

 Uma análise global
Determinantes do sucesso dos SIGs
Em todos os SIGs analisados, independente de sua tradição, seu caráter inovador e seu
dinamismo, o sucesso dos encontros depende da capacidade de articulação,
comunicação e motivação do líder com os outros centros participantes.
Se, por um lado, a desenvoltura do coordenador é capaz de elevar o interesse dos alunos,
docentes e/ou profissionais com a ferramenta de videoconferência e estes rapidamente
incorporam o uso da mesma, por outro lado, uma discussão centralizada e pouco
dinâmica pode levar à inibição dos participantes. Relatos dos coordenadores dos SIGs de
Enfermagem e de Urologia Pediátrica revelam que as reuniões têm sido ativas, não
existindo constrangimento dos outros pontos, independente da região do País em que
estejam localizados, em expor suas experiências e discutir na rede como estão atuando.
Outro fator importante é a diversidade e a atratividade dos temas propostos para
discussão. Temas atuais e críticos para a área de atuação do profissional despertam
maior interesse e participação da comunidade acadêmica e dos especialistas.
Neste sentido, verifica-se que os fatores que levaram ao insucesso de alguns SIGs são
baseados essencialmente em problemas de organização de pessoas do que limitações
tecnológicas ou associadas à rede. No que tange a este último aspecto, eventuais
problemas são minimizados a partir de sucessivos processos de homologação. Ressaltase, assim, a importância das equipes de operação, responsáveis pela manutenção da
infraestrutura necessária para as operações dos SIGs.
No entanto, pela percepção de alguns entrevistados, frente aos ganhos que os serviços
de Telemedicina produzem, ainda existe espaço para uma maior disseminação de seu
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uso entre as diversas instituições brasileiras, incluindo uma maior integração com
centros internacionais (cogitando-se até na possibilidade da formação de um projeto
RUTE de caráter regional no âmbito da América Latina). Maior divulgação das atividades
e conscientização e preparo para uso da ferramenta entre discentes e docentes podem
otimizar o uso dos recursos de vídeo, web e tele-conferências. Uma das alternativas para
isso é a disponibilização na internet do conteúdo das reuniões realizadas no SIG. Dessa
forma, haveria uma maneira adicional de disseminação do conhecimento e
compartilhamento de informações.

Perspectivas futuras
 Sala de Telepresença
Sala de Telepresença da UNIFESP

A UNIFESP é uma das seis instituições
contempladas pela RNP, no âmbito do projeto
RUTE,

com

uma

sala

de

Telepresença,

recentemente inaugurada.
A partir de uma estrutura de áudio e vídeo de
alta definição, contando com três monitores de
65 polegadas que permitem exibir imagens em
tamanho real, três câmeras focadas cada uma
em uma posição, banda de rede que pode variar
entre de 6Mbps à 18Mbps, conexão de 1 Gbps,
acústica e iluminação apropriadas (com piso,
teto e paredes planejadas para tal fim), além
de telas
menores embutidas nas mesas para apresentações, tais salas permitem a interação entre
os participantes numa experiência tal que cria uma sensação de estarem, todos, em
contato presencial.
Neste sentido, ensino, pesquisa, assistência e gestão ganham um novo recurso capaz de
dinamizar e potencializar as atividades da UNIFESP no escopo da RUTE.

Teleassistência e Pesquisa
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Como visto anteriormente, o projeto RUTE tem direcionamento, em um primeiro
momento, às atividades de ensino e pesquisa. Porém, com a associação ao Programa
Telessaúde Brasil Redes, serviços de teleassistência podem ser viabilizados e
aprimorados, incluindo análise remota de dados (prontuários, consultas e exames) para
pré-diagnóstico e/ou segunda opinião médica especializada.
Segundo o superintendente do Hospital São Paulo, Prof. Dr. José Roberto Ferraro, a
teleassistência é desejável e tem um potencial enorme no apoio à decisão de centros
menos favorecidos e capacitados com relação a casos clínicos e interpretação de
imagens. Áreas de Toxicologia e Dermatologia são exemplos de especialidades que
poderiam ser grandemente beneficiadas pelo teleatendimento. No momento, existe uma
proposta que está sendo estudada pela equipe de Fonoaudiologia do Hospital São Paulo
para atendimento a distância em centros que não possuem tal especialista, utilizando a
sala de telepresença recentemente inaugurada pela UNIFESP.
O potencial de teleassistência no âmbito da RUTE é alto, mas ainda pouco explorado.
Vale salientar que este quadro está prestes a se alterar. A inserção do Ministério da
Saúde no Programa Interministerial da RNP, já em plena fase de implementação, levará a
RUTE a operar, a partir de 2012, de forma sincronizada e integrada às atividades,
secretarias técnicas e redes prioritárias do Ministério da Saúde.
Para a efetiva disseminação desta atividade, dificuldades não vinculadas à capacidade da
rede precisam ser ultrapassadas. Os fatores limitantes são complexos, sendo estes
associados ao treinamento dos profissionais de saúde localizados no ponto remoto, à
existência nessa localidade de equipamentos médicos necessários para realização de
exames, à responsabilidade civil dos atendimentos, à remuneração dos profissionais e às
questões de ética entre os profissionais envolvidos.
As atividades de pesquisa também possuem amplo espaço para expansão dentro dos
SIGs, dado que permite a realização de estudos compartilhados entre instituições sem
necessidade de deslocamento. Vale observar que a pesquisa acaba sendo indiretamente
estimulada pelo progresso relativo à maior interatividade das atividades de ensino,
existindo um processo de retroalimentação nesse processo. Como exemplo, é possível
apontar a elaboração de artigo acadêmico desenvolvido por participantes do SIG de
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Enfermagem, no qual se aborda a prática da Telemedicina nos hospitais universitários54.
Além disso, é comum, a partir do contato desenvolvido nos SIGs, a realização de convites
para congressos e simpósios, o que, de certa maneira, impacta a atividade de pesquisa.

Considerações finais
A partir de infraestrutura de rede, de serviços de comunicação e colaboração e de
equipamentos de excelência, fornecidos pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP,
em complemento com a articulação e competência das pessoas envolvidas, o projeto
RUTE tem disseminado as práticas de Telemedicina entre as principais instituições de
ensino universitário do País em todo o território nacional. Além do aumento expressivo
da pesquisa colaborativa entre as instituições através dos SIGs, as participações das
instituições membros do projeto têm se elevado significativamente ano após ano. Os
casos apresentados de uso da Telemedicina na UNIFESP demonstram o potencial
enorme da ferramenta em encurtar distância e multiplicar conhecimento. Nas palavras
do superintendente do Hospital São Paulo Prof. Dr. José R. Ferraro, “o tamanho do país e
a ferramenta conspiram a favor do uso da Telemedicina no Brasil”.
A incorporação do uso avançado de tecnologias de informação e comunicação para
Telemedicina, no âmbito do projeto RUTE, tem gerado um interessante movimento de
dependência positiva entre os pontos participantes dos SIGs, especialmente em suas
atividades de ensino e gestão. As informações obtidas no SIG compõem de certo modo a
experiência do profissional de saúde, sendo isso compartilhado com outros
profissionais. As experiências passadas e o saber de casos similares são de extrema
importância para os profissionais das diferentes áreas, pois apenas o conhecimento da
literatura especializada não é suficiente para uma boa atuação profissional.
Assim, a prática da Telemedicina foi incorporada e/ou estimulada pelo projeto RUTE de
tal forma que, mesmo com o seu término, segundo relatos dos coordenadores dos SIGs
da UNIFESP, não se aceita regredir no uso da ferramenta. Existe a percepção, no entanto,
de que o avanço da prática da Telemedicina está fortemente vinculado à
sustentabilidade da RUTE como um programa, uma vez que a infraestrutura tecnológica
herdada do projeto não é suficiente para garantir a continuidade do seu uso. Além da
54

SALVADOR, M. E.; MOREIRA, R. S.; HIROMI, L. T.; PEREIRA, S. R.; CARMAGNANI, M. S. I. Uso de
videoconferência para discussão de temas sobre gestão de enfermagem em hospitais universitários. Acta Paul
Enferm,v. 23, n.5, p. 705-7, 2010.
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necessidade de pessoas responsáveis pela operacionalização de certas atividades dentro
do escopo do projeto, existe uma percepção de que a rede é bastante atrativa e possui
capacidade de coordenar e aglutinar esforços, proposições e ações individuais e
isolados. O projeto facilita a catalisação de ações relativas à Telemedicina ao estabelecer
parcerias, divulgar os seus resultados, atuar ativamente com diversos agentes da
sociedade, incluindo as diferentes esferas governamentais envolvidas em áreas relativas
à educação, saúde e ciência/tecnologia.
Em suma, é notório o impacto econômico, social, científico e tecnológico que a RNP, via
projeto RUTE, vem proporcionando ao País. A rede vem atuando em prol de uma maior
capacitação dos profissionais da área da saúde (médicos, enfermeiros, odontologistas,
fonoaudiólogos, entre outros) em suas respectivas especialidades. Ao estarem
distribuídos em diferentes regiões brasileiras, a rede formada entre os profissionais
contribui na disseminação do conhecimento, implicando, em última instância, o aumento
de bem-estar da sociedade. Simultaneamente, o projeto colabora para aumento da
eficiência da alocação dos recursos públicos à medida que reduz custos de
deslocamentos e dissemina instrumentos de gestão, estímulo e sustentabilidade das
Políticas Públicas. Vale, contudo, salientar que existe ainda um amplo espaço de
conquista, especialmente no que se refere a uma disseminação ainda mais intensa das
atividades de ensino e um maior envolvimento das atividades de pesquisa e
teleassistência.
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3.2. RNP contribuindo para produção de ciência & tecnologia no Brasil: o caso do
INPE

“Por décadas, mudanças tecnológicas e inovação, impulsionados
pela pesquisa e desenvolvimento, foram as mais importantes
fontes de crescimento da produtividade e do bem-estar social
(...). Como resultado, há uma alta correlação entre os países que
têm demonstrado melhoria econômica significativa no passado e
os países que fizeram um investimento substancial em P&D.”
United Nations (2005, p. 1).
INPE: história, funções e importância.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) teve seu início no ano de 1971, sendo
resultado de ações anteriores que tiveram o objetivo de coordenar, estimular e apoiar
estudos na área espacial e atmosférica no País, incluindo intercâmbio e colaboração
internacional.
Tais ações envolveram a criação, em 1961, mediante decreto presidencial, do Grupo de
Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais (GOCNAE), em um período
marcado pela corrida espacial entre EUA e URSS. O GOCNAE, por sua vez, passou a ser
denominado, em 1963, de Comissão Nacional de Atividades Espaciais (CNAE). Essa
comissão teve papel decisivo na formação de recursos humanos ao implantar centros de
pesquisa e desenvolvimento (P&D) nos diferentes segmentos da área espacial e
estimular a formação de pesquisadores com a criação de cursos de pós-graduação de
excelência no âmbito da Comissão e envio de pesquisadores para doutoramento em
universidades de referência nos EUA e na Europa55.

55

Moreira e Velho (2009).
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Em janeiro de 1971, criou-se a Comissão
Brasileira

de

Atividades

Espaciais

(COBAE), vinculada ao governo militar.
Sob tal comissão, a CNAE passou a ser
denominada de INPE, não mais com
funções de coordenação e sim com
objetivo

de

executar

as

atividades

determinadas pela COBAE. Neste ínterim,
programas de tecnologia espacial foram
desenvolvidos, contemplando missões
espaciais, construção de satélites e
lançadores.
A partir de meados da década de 1980, com o reestabelecimento da democracia no País,
o INPE passou a estar vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), o que lhe
conferiu maior autonomia para o desenvolvimento da tecnologia espacial nacional56.
Ao longo de uma história de 50 anos, mesmo estando exposto a um quadro de
instabilidade política, econômica e institucional, observa-se um aperfeiçoamento das
atividades inicialmente propostas por parte do Instituto, bem como a ampliação de sua
atuação, mantendo-se sob o tripé do ensino, pesquisa e desenvolvimento. Os objetivos,
que se centravam em seu início na área espacial, passaram a englobar previsão do tempo
e do clima e produção de ciência e tecnologia relativas ao ambiente terrestre, ao clima
espacial, às mudanças climáticas, entre outros temas, possibilitando a oferta de uma
gama maior de produtos e serviços à sociedade brasileira.
As atividades de pesquisa e desenvolvimento podem ser classificadas, de maneira geral,
em três grupos. O primeiro grupo tem base na área espacial, dividindo-se em engenharia
e tecnologia espacial, rastreio e controle de satélites, ciências espaciais e atmosféricas,
laboratório de integração e testes de componentes de uso espacial e industrial, além de
laboratórios associados que visam atender demandas específicas do setor em questão57.
O segundo grupo envolve pesquisas e análises de previsão do tempo e estudos
56

Para maiores detalhes acerca da evolução histórica das atividades do INPE, consultar Camara (2011).
Laboratório Associado de Sensores e Materiais (LAS), Laboratório Associado de Computação e Matemática
Aplicada (LAC), Laboratório Associado de Plasma (LAP) e Laboratório Associado de Combustão e Propulsão
(LCP). Tais laboratórios realizam pesquisas na área espacial e em outras atividades do INPE.
57
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climáticos. O terceiro grupo, por sua vez, consiste nas atividades relativas à ciência e
tecnologia do sistema terrestre, abarcando as áreas de observação da Terra (com
pesquisas de sensoriamento remoto, geoprocessamento, análise e monitoramento do
meio ambiente) e de ciência do sistema terrestre, em que se busca estudar aspectos
relativos à sustentabilidade do planeta Terra, incluindo pesquisas sobre mudanças
climáticas.
Simultaneamente às atividades de ciência e tecnologia (C&T), o Instituto possui sete
cursos de pós-graduação - Astrofísica, Engenharia e Tecnologia Espaciais, Geofísica
Espacial, Computação Aplicada, Meteorologia, Sensoriamento Remoto e Ciência do
Sistema Terrestre. Como menciona Moreira e Velho (2009: p. 263), o INPE realiza, com
isso, o "casamento da pesquisa com a pós-graduação, em um processo de aprendizado
fortemente impulsionado pelas interações da pesquisa, experiência prática e ação, que
permitem aos alunos aprenderem fazendo e aprenderem interagindo".
Como resultado da atuação interativa entre as áreas científica, de aplicação e de
engenharia, o INPE foi considerado, em 2011, segundo Cybermetrics Lab, o 32º mais
importante centro de P&D do mundo, sendo a única instituição da América Latina dentre
os primeiros 50 colocados. Tal dado fornece uma dimensão clara da importância e
competência do Instituto em suas funções.
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Tabela 1. Ranking de centros de pesquisa mundiais

Fonte: Cybermetrics Lab

De forma a possibilitar essa variedade de
atividades, além de um grande centro de
pesquisa e de operações em São José dos
Campos (SP), o Instituto conta com diversas
outras instalações espalhadas pelo

país58,

formando três Centros Regionais (da Amazônia,
do Nordeste e do Sul) e duas Unidades

Portaria principal em São José dos Campos (SP)

Regionais (de Cachoeira Paulista - SP e do
Centro-Oeste).
Tanto o acesso à internet para atividades
básicas como a transmissão dos dados entre as
instalações do INPE e a disponibilização dos
seus produtos para a sociedade são feitas via
rede Ipê, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

Visão da portaria principal em Cachoeira Paulista
(SP). Fonte: INPE

- RNP.
58

O INPE possui instalações espalhadas por todo País, localizadas nas cidades de Belém (PA), Alcântra (MA),
São Luis (MA), Euzébio (CE), Natal (RN), Cuiabá, (MT), Brasília, (DF), Cachoeira Paulista (SP), São José dos
Campos (SP), Atibaia (SP), São Paulo (SP), São Martinho da Serra (RS) e Santa Maria (RS).
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Desse modo, a produção e o desenvolvimento de várias pesquisas do Instituto e sua
respectiva divulgação dependem do backbone acadêmico brasileiro, o que comprova a
importância e o significativo impacto sócio-econômico da rede em questão.
Os itens a seguir descrevem algumas das atividades de P&D do INPE que fazem uso
exaustivo da rede Ipê. Busca-se, assim, evidenciar o importante papel que a rede possui
na promoção de pesquisas de alta especificidade e de elevado impacto econômico e
social para o País.

Previsão de tempo e clima
Um

dos

mais

conhecidos

produtos

produzidos pelo INPE consiste na previsão
de tempo e clima. Este trabalho é
desenvolvido no Centro de Previsão de
Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC),
criado em 1986, com localização na
Unidade Regional de Cachoeira Paulista
(SP).
As previsões de tempo global e regional, de clima sazonal, oceânica (baseada em ondas e
ventos marinhos e costeiros), de poluição atmosférica e as projeções sobre mudança
climática disponibilizadas são o resultado do trabalho de uma equipe de profissionais
altamente qualificados e especializados que contam com recursos tecnológicos
avançados e modelos numéricos complexos que mensuram e interpretam as condições
da atmosfera (temperatura, pressão, umidade, velocidade do vento e etc.) e dos oceanos.
As previsões meteorológicas possuem elevado índice de acerto – média de 90% em
2011, com grau de precisão superior a 95% para um e dois dias – Figura 1. Tal produto
tem significativa importância para diversas áreas da economia, como agricultura,
turismo e lazer, transporte, além de auxiliar na gestão dos recursos hídricos e na
produção de energia elétrica. No aspecto social, as previsões têm papel chave para a
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defesa civil, dado que permitem antecipar ações de combate a problemas causados por
secas, inundações, vendavais, entre outros desastres naturais.59.

95%
90%

Taxa de acerto (%)

90%
85%
85%

82%

80%
76%

77%

81% 82%

79%

75%
70%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(a) Taxa média de acerto das previsões de tempo

(b) Taxa de acerto das previsões para diferentes dias

Figura 1. Taxas de acerto nas previsões de tempo realizadas pelo INPE
Fonte: INPE.

Cabe ressaltar que diariamente são geradas duas previsões para 15 dias à frente, sendo
efetivamente aproveitados de um a sete dias. Para tanto, dados atmosféricos e oceânicos
de todo o mundo (provenientes de satélites, estações meteorológicas terrestres,
sensores a bordo de aviões e navios, bóias marítimas, estações de radiossondagem e
balões pilotos) chegam ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), localizado em
Brasília60. De Brasília, dados pré-processados são transmitidos a cada seis horas ao
INPE, em Cachoeira Paulista (SP), via rede Ipê. Cerca de 20 mil dados convencionais e de
satélites são assimilados em cada um dos quatro horários: 00 h, 06 h, 12 h e 18 h61.

59

Neste contexto, foi constituído, em 2011, o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
(Cemaden), sob comando do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Localizando na unidade do Inpe de
Cachoeira Paulista, o Cemaden tem, de acordo com o Decreto nº 7.513 de 1º de julho de 2011, as seguintes
funções: I - elaborar alertas de desastres naturais relevantes para ações de proteção e de defesa civil no
território nacional; II - elaborar e divulgar estudos visando à produção de informações necessárias ao
planejamento e à promoção de ações contra desastres naturais; III - desenvolver capacidade científica,
tecnológica e de inovação para continuamente aperfeiçoar os alertas de desastres naturais; IV - desenvolver e
implementar sistemas de observação para o monitoramento de desastres naturais; V - desenvolver e
implementar modelos computacionais para desastres naturais; VI - operar sistemas computacionais
necessários à elaboração dos alertas de desastres naturais; VII - promover capacitação, treinamento e apoio a
atividades de pós-graduação, em suas áreas de atuação; e VIII - emitir alertas de desastres naturais para o
Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres - CENAD, do Ministério da Integração Nacional,
auxiliando o Sistema Nacional de Defesa Civil.
60
Herdies et al. (2008).
61
Para maiores informações a respeito do processo de assimilação de dados do CPTEC/INPE, consultar Herdias
et al. (2008), Andreoli et al. (2008), Jesus e Sapucci (2009) e o website http://assimila.cptec.inpe.br/.
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Supercomputadores, dotados de modelos numéricos, processam os dados, uma equipe
de pesquisadores realizam análises e, posteriormente, as previsões são divulgadas pela
imprensa e disponibilizadas na internet para a sociedade (Figura 2), existindo
aproximadamente 220 mil acessos por mês.

Figura 2. Etapas do processo de previsão de tempo
Fonte: INPE

Espera-se que as previsões anteriormente
citadas ganhem ainda mais precisão com o
uso do novo supercomputador Tupã. Este
representa

a

quinta

supercomputadores

do

geração

de

INPE.

Foi

considerado, em novembro de 2011, o 49º
computador mais poderoso do mundo

Foto do supercomputador Tupã, localizado na
Unidade Regional do INPE de Cachoeira Paulista (SP)

(Top500, 2011)62, possuindo velocidade
capaz de gerar 258 trilhões de cálculos a
cada segundo.

62

Para maiores informações, consultar: <http://www.top500.org/list/2011/11/100>. Acesso em 20 dez. 2011.
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O equipamento será também capaz de cooperar para análises sobre o aquecimento
global (no âmbito do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC) e
para implantação do Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global63.
Observa-se, assim, que a transmissão de dados via internet é fator fundamental para a
qualidade dos produtos relativos a tempo e clima ofertados pelo INPE – tanto na
chegada das informações à Cachoeira Paulista, como também na saída sob forma de
previsões. Destaca-se, assim, o importante papel do backbone da Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa. Vale ressaltar que, com o aumento da qualidade dos dados obtidos
pelo uso do novo supercomputador, é bastante provável um crescimento de pesquisas e
projetos vinculados, o que demandará mais rede capaz de viabilizar uma eficiente saída
de informações para o ambiente externo.

Análises do ambiente terrestre – sensoriamento remoto e geoprocessamento
O Centro de Observação da Terra (OBT) é outro grupo de P&D do INPE que utiliza
exaustivamente a rede da RNP. Seu objetivo principal é desenvolver o conhecimento,
aprimorar e expandir o uso de sensoriamento remoto e geoprocessamento,
possibilitando o mapeamento e monitoramento da superfície terrestre. Uma das funções
centrais do OBT é receber as informações geradas via satélite, processá-las, analisá-las e
disponibilizá-las à sociedade, por meio de relatórios, imagens e mapas.
As imagens são primeiramente recebidas na forma
de dados brutos pela Estação de Recepção e
Gravação de Dados do INPE em Cuiabá (MT). Em
seguida, são transferidas por internet à Divisão de
Geração de Imagens (DGI) do INPE, localizado em
Cachoeira

Paulista

processamento

no

(SP),
Centro

onde

ocorre

seu

de

Dados

de

Sensoriamento Remoto - CDSR, para então serem
disponibilizados no site do INPE. O transporte de
dados de Cuiabá para Cachoeira Paulista e a

Estação de Recepção e Gravação de Dados
em Cuiabá (MT). Fonte: INPE

comunicação desta com São José dos Campos são feitos por meio da rede Ipê.
63

Previsto para ser finalizado em 2013, o Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global tem o objetivo de
desenvolver cenários de mudanças climáticas que levem em conta as peculiaridades da América do Sul
(BARBOSA ET. AL, 2010).
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Antes do backbone da RNP ser implantado, os dados de sensoriamento remoto eram
transportados à unidade de processamento por aviões. Com a implantação da rede, o
acesso aos dados passou a ser possível em tempo real. A partir daí, possibilitou-se a
criação de sistemas que necessitavam de informações em tempo real para funcionarem,
como o DETER (Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real), o sistema de
Monitoramento de Queimadas e Incêndios, entre outros.
Os dados de satélite (depois de gravados em Cuiabá) são recebidos pelo CDSR, que
utiliza tecnologia avançada de gerenciamento de bancos de dados para o
armazenamento, processamento e distribuição das imagens64. O CDSR oferece uma
interface na internet, onde o público pode fazer o download gratuito das imagens de
sensoriamento remoto.
Esse

banco

de

dados

conta

atualmente com mais de 100 mil
usuários cadastrados, atendendo a
diversas
estatais,

empresas

privadas

e

ONGs, órgãos públicos,

centros de pesquisa, universidades,
servindo também a pesquisadores,
estudantes, entre outros usuários.
Em termos de imagens solicitadas,

Figura 3. Eficiência da entrega de imagens pelo CDSR
Fonte: INPE

foram registrados de janeiro a outubro de 2011 mais de 18 mil pedidos no catálogo de
imagens, que totalizou um volume superior a 270 mil cenas (em 2010, este número
chegou a 400 mil). O volume de dados das imagens que são transmitidas de Cuiabá para
Cachoeira Paulista oscila em função do número de satélites cujos dados estão sendo
gravados. Entre maio e junho de 2012, a estimativa é de um volume entre 15 GB/dia e
40 GB/dia, com perspectivas de crescimento para período futuro, dado cenário de
criação de outras demandas de imagens satelitárias no Brasil. Ressalta-se a eficiência
com que as imagens do CDSR são entregues aos demandantes, especialmente a partir do
segundo semestre de 2011, quando mais da metade das imagens solicitadas passou a ser
entregue em menos de um minuto (Figura 3).

64

As atividades do CDSR são compartilhadas com a DSA (Divisão de Satélites Ambientais) do INPE.
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As imagens disponibilizadas pelo CDSR provêm de diferentes satélites, que podem ser
tanto nacionais, quanto estrangeiros (a exemplo dos satélites americanos Acqua, Terra e
Landsat, ou do satélite indiano Resourcesat). Como satélites nacionais, vale destacar os
do programa CBERS (Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres)65.
Entre os grandes usuários do programa, destacam-se
Petrobras, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA), Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), Agência Nacional das Águas
(ANA), organizações não-governamentais e empresas de
geoprocessamento. As aplicações das imagens obtidas
pelos satélites CBERS abrangem inúmeras utilidades,
especialmente para o setor agrícola e para o meio
Foto do lançamento do CBERS-2
em 2003. Fonte: INPE

ambiente. Vale destacar que suas imagens, juntamente
com a análise de outros satélites, são fundamentais para

projetos nacionais estratégicos como de avaliação do desflorestamento da Amazônia e
de monitoramento de áreas canavieiras.
Tais projetos serão apresentados a seguir, juntamente com outras aplicações de dados
de sensoriamento remoto e geoprocessamento que causam significativos impactos
sociais e econômicos no Brasil. Vale ressaltar que a viabilidade desses projetos depende
da rede Ipê, da RNP, tanto para a transmissão dos dados, quanto para a divulgação das
informações à sociedade, evidenciando também a importância sócio-econômica da rede.

 Prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal
Em 2004, o governo federal formulou o Plano de Ação para Prevenção e Controle do
Desmatamento na Amazônia Legal, com a finalidade de organizar ações integradas para

65

O programa CBERS é um convênio técnico-científico espacial entre Brasil e China implantado em 1988, que
permitiu a inserção brasileira no seleto grupo de países detentores de tecnologia de sensoriamento remoto.
Nesse programa, já foram lançados três satélites: CBERS-1 (1999), CBERS-2 (2003) e CBERS-2B (2007), existindo
a previsão de lançamento de mais dois satélites, o CBERS 3 e o 4.
Núcleo de Economia Industrial e Tecnologia - Instituto de Economia/UNICAMP©

114

reduzir os índices crescentes de desmatamento na Amazônia Legal66. De modo geral, o
INPE é responsável pelo desenvolvimento e operação do sistema de monitoramento –
que engloba os projetos PRODES (Programa de Cálculo do Desflorestamento da
Amazônia)67 e DETER (Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real) –,
fornecendo alertas ao IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis), via rede RNP. O IBAMA, por sua vez, age de forma a coibir e
impedir o desmatamento68.
Desde 1988, o INPE tem realizado levantamento sistemático de ocorrências de
desflorestamento na Amazônia Legal com objetivo de medir o desmatamento anual da
região no âmbito do projeto PRODES. Tais estimativas de desmatamento, desde 2002,
vêm utilizando uma combinação de imagens de sensoriamento remoto com técnicas de
processamento digital de imagens69.
As imagens usadas pelo PRODES provêm dos satélites LANDSAT e CBERS, permitindo
mapear áreas e medir as taxas anuais de corte raso (onde houve remoção total da
cobertura florestal) superiores a 6,25 hectares70. Vale observar a importância do
backbone da RNP neste projeto, pois o transporte dos dados brutos e o envio das
informações ao IBAMA são feitos pela rede. Baseado nessas informações, o IBAMA faz a
fiscalização e repressão do desmatamento.

66

O fórum deliberativo para a tomada de decisão e propostas de medidas estratégicas para o Plano de Ação é
o Grupo Permanente de Trabalho Interministerial (GPTI) criado pelos Decretos Presidenciais de 03 de Julho de
2003 e de 15 de março de 2004, formado por 13 Ministérios, sob a coordenação da Casa Civil da Presidência da
República.
67
O projeto PRODES conta com a colaboração do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, sendo financiado
pelo MCT, através da Ação “Monitoramento Ambiental da Amazônia”.
68
Machado (2009).
69
Matos et al. (2011).
70
Como o PRODES é mais detalhado e depende das condições climáticas da estação seca para aquisição de
imagens livres de nuvens, o levantamento é feito apenas uma vez por ano, com sua divulgação prevista para
dezembro de cada ano (INPE, 2008).
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(a) Foto de corte raso

2

(b) Desmate por corte raso na Amazônia (milhares km /ano)

Figura 4. Desmatamento por corte raso na Amazônia

Com o objetivo de complementar o PRODES, o DETER foi concebido pelo INPE para
oferecer apoio à fiscalização e controle do desmatamento da Amazônia, atendendo ao
Plano de Ação do Governo Federal. Com base em dados dos satélites Terra, Aqua e
CBERS, o DETER fornece um levantamento mensal de áreas de desmatamento
superiores a 25 hectares, desde 2004.
Diferentemente do PRODES, o DETER identifica não apenas as áreas de corte raso
(totalmente desmatadas), como também mapeia e emite alertas sobre as áreas que estão
em processo de degradação florestal progressiva, classificadas em três níveis de perda
da cobertura florestal: leve, moderada e alta.
Um significativo impacto do DETER foi a queda do desmatamento após 2008, muito em
função do início da disponibilidade dos dados de desmatamento ao público pela
internet, e não apenas ao IBAMA. Ao tornar os dados de desmatamento abertos ao
público, a cobrança sobre os órgãos de controle se tornou maior, de modo que aumentou
a fiscalização e a repressão ao desmatamento da Amazônia.

 Monitoramento de queimadas e incêndios
O Brasil pode ser considerado um grande poluidor e devastador ao se observar que são
detectadas anualmente mais de 300 mil queimadas e nuvens de fumaça em seu
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território71. Os incêndios exercem influência sobre a poluição atmosférica e mudanças
climáticas, provocando inúmeros danos aos ecossistemas florestais, causando impactos
sobre a biodiversidade, podendo também afetar a saúde humana.
Dessa forma, a rapidez e a eficiência na detecção e monitoramento dos incêndios
florestais72 são fundamentais para se viabilizar o controle do fogo, reduzir os custos nas
operações de combate e principalmente atenuar os danos causados.
As

queimadas

e

incêndios

florestais vêm sendo detectados
pelo INPE desde 1980 mediante o
monitoramento

e

análise

de

imagens de satélite. A partir de
1998, esse trabalho passou a ser
realizado em conjunto com o
IBAMA, dando ênfase à região da
Amazônia por meio do PROARCO
(Programa de Monitoramento de
Figura 5. Mapa de queimadas com risco de fogo,
segundo o sistema de monitoramento do INPE
Fonte: INPE

Queimadas e Prevenção e Controle
de Incêndios Florestais no Arco do
Desflorestamento da Amazônia).

Todo o Brasil e grande parte da América do Sul são cobertos pelo sistema de detecção de
queimadas, que utiliza imagens de diversos satélites, combinadas com informações
meteorológicas e sistemas de processamento de dados e informações geográficas. O
serviço de monitoramento de queimadas e incêndios é divulgado pelo portal do INPE na
web em tempo quase-real, podendo ser acessado gratuitamente pelos usuários73.

71

Souza et al. (2004).
Grande parte das queimadas no Brasil é causada pelo homem por diversas razões, entre elas a limpeza de
pastos, preparo de plantios, colheita manual da cana-de-açúcar, disputas fundiárias, entre outras. Contudo, os
incêndios florestais podem também ter razões naturais, como conseqüência direta das condições
meteorológicas propícias, como falta de chuva, altas temperaturas, baixa umidade do ar, déficit hídrico e
ventos fortes.
73
O INPE também oferece outros serviços gratuitos sob demanda como coordenadas dos focos de incêndio,
alertas por e-mail, detecção de queimadas em áreas de conservação, terras indígenas e outras áreas especiais,
etc. Desse modo, o serviço de monitoramento de queimadas do INPE tem servido também de apoio a
instituições governamentais e grupos da iniciativa privada, responsáveis pelo manejo e fiscalização de áreas
protegidas.
72
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 Mapeamento da cana-de-açúcar
O CANASAT é um projeto desenvolvido pelo INPE, em parceria com a UNICA (União das
Indústrias de Cana-de-Açúcar), o CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia
Aplicada) e o CTC (Centro Tecnologia Canavieira), que visa identificar e mapear a cultura
da cana-de-açúcar no Brasil. Desde 2003, o projeto utiliza técnicas de sensoriamento
remoto e geoprocessamento para fornecer informações sobre as plantações de cana-deaçúcar, cobrindo inicialmente apenas o estado de São Paulo. A partir de 2005, o
mapeamento passou a abranger também Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul e, desde 2010, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
As imagens são primeiramente captadas pelos satélites Landsat, CBERS e Resourcesat, e
processadas, para então serem divulgadas ao

público.

São disponibilizados

gratuitamente pela internet mapas, gráficos e tabelas das safras canavieiras por estados
e municípios, incluindo a localização de usinas e destilarias.
As imagens de satélites permitem identificar se novas áreas de cana-de-açúcar tem
substituído culturas agrícolas e áreas de pastagem, além de possibilitar o
monitoramento da colheita para verificação se houve ou não queima de palha74. Nesse
sentido, o CANASAT serviu de base para o Protocolo Agroambiental75, que estipula os
prazos para o fim das queimas nos canaviais em São Paulo e ações de sustentabilidade
ambiental.
Pode-se destacar como um dos
impactos
projeto

sócio-ambientais
CANASAT,

a

do

gradativa

substituição da colheita manual
(que usa a queima de palha), pela
mecanização das culturas. Na safra
de 2009-2010 pela primeira vez
mais da metade da cana foi colhida
Figura 6. Imagens de satélite obtidas pelo projeto
CANASAT. Fonte: INPE
74

Esse monitoramento é realizado desde 2006 e é restrito ao estado de São Paulo, porém deverá ser
expandido para os outros estados nos próximos anos.
75
Assinado em 2007 pela Organização de Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil (ORPLANA), pela
UNICA e pela Secretaria de Meio Ambiente.
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sem a prática da queima da palha no estado de São Paulo76.
Assim, o projeto CANASAT, viabilizado também pela infraestrutura de rede oferecida
pela RNP, mostra-se fundamental para formulação de políticas públicas na área e para
direcionar as iniciativas envolvidas nesse importante agronegócio nacional, em que o
País tem significativo destaque por ser o maior produtor mundial da commodity em
questão.

 Outras aplicações do sensoriamento remoto e geoprocessamento
O uso de sensoriamento remoto e geoprocessamento também tem sido útil para outras
culturas do setor agrícola. O agronegócio é um dos segmentos que mais tem se
beneficiado dessas tecnologias, dado que:
“O detalhamento e a riqueza de informações das imagens de satélites
as tornam ferramentas ideais para a estimativa de safras agrícolas e o
estudo do espaço rural, tendo como vantagem adicional o custo mais
baixo, em relação a outras técnicas para mapeamento do solo.” (INPE,
2005)
No campo da oceanografia há também diversas aplicações para o uso de imagens de
satélites como o monitoramento de dados de temperatura da superfície do mar, ventos,
concentração de clorofila superficial, entre outras informações que podem ser úteis, por
exemplo, para detectar a localização de cardumes (auxiliando na pesca) e eventos
relacionados ao descarte de poluentes77.
Vale

destacar

que

imagens

de

sensoriamento remoto do fundo do mar
na costa brasileira (obtidas pelos satélites
Envisat, Aqua e Terra) utilizadas pela
Petrobras, são fornecidas pelo INPE. Estes
possuem
quando

uma

inauguraram

Vazamento de petróleo na Bacia de Campos em Sensoriamento
2011. Fonte: ANP
76
77

parceria

Remoto

a

desde

2009,

Estação

de

Marinho

em

INPE (2010).
Bentz (2007).
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Cachoeira Paulista. Esse tipo de imagem foi de grande importância em 2011, por
exemplo, para avaliar o vazamento de petróleo em um campo de exploração da Chevron
na Bacia de Campos (RJ). Mas, além disso, as imagens são usadas para o estudo de
ecossistemas marinhos, medição de correntes, altura de ondas, entre outros78.
Em termos de mapeamento do uso do solo, podem-se destacar duas aplicações
relevantes dos dados de sensoriamento remoto disponibilizados pelo INPE. Um deles
refere-se ao mapeamento do solo urbano, que pode ajudar a evitar que populações se
desenvolvam em locais de alta vulnerabilidade e risco, além de auxiliar no planejamento
urbano uma vez que o processo acelerado da urbanização tem provocado impactos
negativos ao meio ambiente e à qualidade de vida da população.
A outra aplicação do mapeamento do solo associa-se à reforma agrária, que consiste
num grande problema no Brasil. As imagens de satélite fornecidas pelo INPE, ao
mostrarem a evolução do uso da terra, podem auxiliar no estabelecimento de critérios
para a situação da área mapeada e auxiliar o INCRA no processo de reforma agrária.
Na questão de saúde pública, as imagens de satélites também demonstram grande
utilidade, possibilitando detectar e monitorar surtos de doenças. Nesse campo, está
sendo desenvolvido pelo INPE o projeto SAUDAVEL (Sistema de Apoio Unificado para
Detecção e Acompanhamento em Vigilância Epidemiológica). Realizado pela cooperação
entre INPE, FIOCRUZ, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade
Federal do Paraná (UFPR) e Empresa de Informática e Informação do Município de Belo
Horizonte (PRODABEL), o objetivo principal do projeto é desenvolver métodos e
instrumentos (em tecnologia da informação, computação, matemática e estatística) para
construção de sistemas de vigilância epidemiológica e de controle de endemias, a partir
da possibilidade de tratar grandes bases de dados de saúde, dados da população e outras
informações relevantes79.
Poder-se-iam citar ainda outras aplicações dos dados de sensoriamento remoto e
geoprocessamento divulgados pelo INPE, porém estes exemplos já são capazes de
dimensionar o amplo impacto econômico, social e ambiental que essas análises
produzem.

78
79

INPE (2011).
INPE (2007).

Núcleo de Economia Industrial e Tecnologia - Instituto de Economia/UNICAMP©

120

Estudos de clima espacial e astronomia
O

clima

espacial

corresponde

à

área

do

conhecimento que estuda as respostas do ambiente
espacial às contínuas mudanças da atividade solar.
As condições do clima espacial são sujeitas às
alterações no comportamento do Sol e passam por
variações que afetam o espaço interplanetário, as
camadas atmosféricas, o campo magnético terrestre,
entre outros, alcançando a Terra por meio de
diversos fenômenos geofísicos.
Tais fenômenos80 podem gerar impactos sobre
diversos

sistemas

tecnológicos

e

atividades

humanas. Os satélites, por exemplo, são vulneráveis

Ilustração da influência da atividade
solar. Fonte: NASA

à maioria das perturbações de clima espacial, que podem abreviar seu tempo de vida,
freá-los ou causar instabilidade em suas órbitas.
Tempestades

geomagnéticas81,

por

exemplo,

podem

causar

interferências

significativas ou mesmo interrupção em sinais de sistemas de navegação e
geoposicionamento por satélite (GPS – Global Positioning System), provocando a perda
de orientação de plataformas petrolíferas, agricultura de precisão, aeronaves,
embarcações e outros meios de transporte. Perturbações ionosféricas82, por sua vez,
podem interromper ou dificultar comunicações em rádio, causando impactos na
comunicação de aeronaves, nas transmissões de TV, rádio, celulares, e interferir em
sistemas de defesa nacional.
As tempestades de clima espacial podem também gerar correntes geomagneticamente
induzidas em fios de transmissão elétrica, podendo causar sobrecargas, danificar
equipamentos e produzir blackouts. Tais correntes podem atingir dutos metálicos de
oleodutos e gasodutos, potencializando a erosão do duto e levando a possíveis

80

Exemplos destes fenômenos são: vento solar, flares solares, ejeções de massa coronal, tempestades
geomagnéticas e perturbações ionosféricas (ECHER, 2005).
81
As tempestades geomagnéticas ocorrem quando intensas emissões de plasma solar atingem o campo
magnético da Terra provocando descargas elétricas em nossa atmosfera.
82
As perturbações ionosféricas são causadas pelo contato de suas partículas carregadas com partículas
carregadas de plasma solar. A ionosfera é a camada atmosférica mais atingida pela atividade solar.
Núcleo de Economia Industrial e Tecnologia - Instituto de Economia/UNICAMP©

121

vazamentos. Variações magnéticas também interferem nas prospecções geológicas
que usam instrumentos sensíveis para a detecção de depósitos de minérios83.
Com o objetivo de monitorar e prever esses fenômenos do clima espacial e prover
diagnósticos dos possíveis impactos sobre a Terra, foi desenvolvido em 2007 pelo
INPE, o Programa de Estudo e Monitoramento Brasileiro do Clima Espacial
(EMBRACE). O projeto é executado por três divisões do INPE: Centro de Ciências
Espaciais e Atmosféricas (CEA), Divisão de Desenvolvimento de Sistemas de Solo
(DSS) e Laboratório Associado de Computação e Matemática Aplicada (LAC). Diante
do reconhecimento da importância tecnológica, econômica e social do EMBRACE, o
projeto tem sido financiado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação84.
Os dados são coletados por estações estrategicamente distribuídas pelo país e, em
seguida, enviados através da internet ou pelo satélite para o Núcleo de Previsão de
Clima Espacial em São José dos Campos (SP). Vale destacar que todo o tráfego de
informações via internet entre as instalações do INPE ocorre por meio da rede Ipê, da
RNP. Assim, a rede acadêmica brasileira também se coloca como fundamental na
transmissão e divulgação das informações de clima espacial à sociedade85,
disponibilizadas com o intuito de se prever,
evitar

ou

amenizar

os

prejuízos

sócio-

econômicos citados acima.
Outra área de P&D do INPE que demanda uso
intensivo e avançado de rede de banda larga é o
campo de astronomia, do Centro de Ciências
Espaciais e Atmosféricas (CEA). Diante da
Prédio do Centro de Ciências Espaciais e
Atmosféricas do INPE em São José dos
Campos (SP). Fonte: INPE.

complexidade

da

pesquisa

moderna,

as

colaborações internacionais e interdisciplinares

83

Costa e Nardin (2011).
Nardim (2010).
85
Entre os produtos disponibilizados pelo projeto EMBRACE via website destaca-se o monitoramento em
tempo real de indicadores e imagens da atividade solar, atividade de raios cósmicos, índice de perturbação e
medida de campo geomagnético, índice de cintilação ionosférica e perfis de densidade eletrônica captados
pelas digissondas de Fortaleza e Cachoeira Paulista, previsão do conteúdo eletrônico total da atmosfera, etc. A
partir desse conjunto de informações, pesquisadores do INPE buscam encontrar e divulgar fenômenos
importantes como explosões e ejeções solares, variação do campo magnético, distúrbios ionosféricos e bolhas
de plasma, que constituem os fenômenos que podem influenciar a Terra.
84
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são fundamentais na pesquisa astronômica. Diferentemente do período anterior em que
os avanços da ciência se faziam mais por esforços individuais ou em pequenos grupos, o
progresso da astronomia atualmente requer, em geral, o envolvimento de grandes
equipes ou cooperações internacionais, que incluem especialistas de outras áreas como
tecnologia de informação, computação, matemática aplicada, e outras.
Na

final

da

preocupação

década
com

a

de

1990,

a

quantidade

e

complexidade de dados em astronomia
deu origem ao conceito de observatório
virtual. A idéia consiste em juntar bancos
de dados astronômicos disponíveis no
mundo inteiro, permitindo ao usuário
visualizar e fazer uso integrado dos

Foto do telescópio SOAR, localizado em Cerro
Pachón, Chile. Fonte: soartelescope.org

mesmos para pesquisa86. No Brasil, a criação de um observatório virtual, denominado
BRAVO (Brazylian Virtual Observatory), é vinculada ao INCT-A (Institutos Nacionais de
Ciência e Tecnologia - Astrofísica), que inclui grupos de trabalho do INPE e de outras
instituições (LNA, IAG/USP, UFSC, NAT/UNICSUL).87
O Brasil já possui acesso a um extraordinário volume de dados astronômicos. No
entanto, as técnicas para armazenamento, processamento, distribuição, mineração e
análise desses dados astronômicos são incipientes. É com objetivo de desenvolver essas
atividades no país que se concebeu o projeto de observatório virtual BRAVO.
Assim, o projeto BRAVO visa preparar a comunidade astronômica brasileira para extrair
conteúdo científico do grande volume e complexidade de dados atuais, que irão crescer
mais ainda nos próximos anos com levantamentos de telescópios maiores e mais
eficientes.

86

Observatório virtual pode ser definido como um conjunto de bases de dados astronômicos, ferramentas de
software e arquivos interoperando e usando a Internet para criar um ambiente de pesquisa científica, no qual
programas de pesquisa astronômica possam ser conduzidos. Da mesma forma que um observatório real
consiste de telescópios, cada um com uma coleção única de instrumentos astronômicos, o observatório virtual
é uma coleção de centros cada um com uma coleção única de dados, software e capacidades de
processamento (Observatório Virtual Europeu, disponível em http://www.euro-vo.org/avo/).
87
A outra iniciativa de criação de um observatório virtual no Brasil corresponde ao LINEA, laboratório
interinstitucional envolvendo o Observatório Nacional, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e o Laboratório
Nacional de Computação Científica (Comissão Especial de Astronomia, 2010).
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Apesar dos avanços no desenvolvimento do observatório virtual BRAVO, para sua
concretização ainda será necessário atuar em diferentes aspectos, como promover a
colaboração entre a astronomia e as ciências de informação e computação88, realizar
parcerias com instituições estratégicas ao programa, providenciar capacitação e
formação de profissionais em conhecimentos específicos na área, e oferecer
infraestrutura adequada. A infraestrutura apropriada a observatórios virtuais requer,
além de novos desenvolvimentos em hardware e softwares computacionais (incluindo
alta capacidade de armazenamento de dados), alta capacidade de rede de Internet.
A RNP, por meio da Rede Ipê, já oferece rede avançada de Internet para as instituições
de pesquisa e ensino do Brasil, incluindo o INPE. Assim, o backbone da RNP se mostra
indispensável para viabilizar o projeto BRAVO e, eventualmente, a construção de outros
observatórios virtuais no Brasil.

Considerações finais
Há 50 anos, o INPE trabalha para gerar ciência e tecnologia nas áreas espacial e do
ambiente terrestre, buscando ser referência nacional e internacional nessas áreas.
Após as entrevistas realizadas com diversos pesquisadores dos centros de pesquisa do
INPE, nota-se o grande impacto das pesquisas para a sociedade e como é relevante a
rede da RNP para a produção desses resultados. Para o fornecimento de diversos
produtos e serviços das três grandes áreas de P&D do INPE (espacial, tempo/clima e
sistema terrestre), a rede Ipê se coloca como elemento fundamental, tanto no transporte
das informações provenientes das estações de recepção de dados de satélite para as
unidades de análise e processamento do INPE, como também para a disponibilização de
todo o material à sociedade.
Observou-se que a previsão do tempo e monitoramento do clima oferecidos pelo CPTEC
do INPE geram amplos benefícios sociais e econômicos. Tais serviços minimizam os
riscos e prejuízos causados por desastres naturais, reduzem as perdas nas áreas

88

Um dos desdobramentos do observatório virtual é o projeto Cosmobook que está sendo desenvolvido por
pesquisadores do INPE em conjunto com profissionais de outras instituições (Univ. Hawaii, OAC, ON/MCT,
Univ. Lisboa, NAT/Unicsul, LNCC/MCT, IAG/USP, OV/UFRJ) para criar uma “rede social” de astrofísica, visando
promover a sinergia entre astronomia e outras áreas do conhecimento. A ideia é de desenvolver uma
ferramenta na forma de portal na web que permita a integração de pesquisadores, possibilitando a troca de
dados, informações e experiências, bem como oferecendo ferramentas de processamento de dados.
Núcleo de Economia Industrial e Tecnologia - Instituto de Economia/UNICAMP©

124

agrícolas, nos transportes, no turismo, na geração de energia, entre outros. Também
oferecem apoio às ações governamentais e sociais para reduzir as áreas de pobreza e de
desequilíbrios econômicos regionais. Na área de ciências espaciais e atmosféricas (CEA),
também foi possível verificar a importância do monitoramento das condições do clima
espacial. Dependendo dos fenômenos solares e espaciais, podem acontecer tempestades
geomagnéticas que afetariam rotas aéreas, marítimas, redes de energia, operação de
satélites, comunicação em rádio, entre outros efeitos; daí decorre a importância de
prever esses acontecimentos.
No campo do sensoriamento remoto e geoprocessamento, os produtos e serviços
disponibilizados pelo INPE também são de grande impacto sócio-econômico. As
aplicações no acompanhamento de safras agrícolas e no monitoramento ambiental
costumam levar a um significativo impacto econômico e social. Em termos de
monitoramento ambiental, as imagens obtidas são muito utilizadas, por exemplo, para
redução do desmatamento na Amazônia e controle de queimadas. As imagens de
sensoriamento remoto são também de grande importância no suporte à pesca, na
extração de petróleo e de minérios, em análises de ocupação do solo, na elaboração de
políticas públicas relacionadas à reforma agrária, ao planejamento urbano, à área da
saúde, entre outros.
Se, por um lado, a importância do backbone nacional acadêmico mantido pela RNP nas
atividades do INPE fica evidente, por outro lado, é importante mencionar que a evolução
da demanda por banda para tráfego de dados das unidades do INPE precisa ser
monitorada e acompanhada pela ampliação da capacidade de suas respectivas conexões.
Tal quadro deve se aprofundar ainda mais com o crescente uso do supercomputador
Tupã, recentemente adquirido pelo INPE. Nesse sentido, novos esforços para aumento
de capacidade dos enlaces locais são fundamentais para que este não se torne um fator
limitante aos importantes avanços científicos que estão emergindo.
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3.3. RNP na promoção da democratização da informação: o caso da UFAM em
Benjamin Constant
“Desafio RNP: oferecer uma rede que suporte o futuro da
pesquisa e educação com abrangência nacional,
capilaridade institucional e alto desempenho”.
A Universidade Federal do Amazonas
A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) é considerada a primeira instituição de
ensino superior do Brasil, dada a sua origem da Escola Universitária Livre de Manáos,
criada em janeiro de 1909. A constituição formal e instalação efetiva da UFAM
ocorreram na década de 1960, abrangendo as faculdades de direito, estudos sociais,
filosofia, ciências e letras, engenharia, medicina, farmácia e odontologia.
Atualmente, a UFAM atua com forte
dinâmica no ensino, na pesquisa e na
extensão universitária com 96 cursos de
graduação (5.240 vagas ofertadas no
vestibular), 69 de pós-graduação (39
stricto e 30 lato sensu), além de 600
projetos e 17 programas de extensão. Tais
números representam um forte avanço,
comparando-se com dados entre o final da
década 1990 e início de 2000, quando

Figura 1. Localização das unidades da UFAM

eram disponibilizadas aproximadamente
1.700 vagas no vestibular e existiam somente cinco cursos de mestrado credenciados
pelo Ministério da Educação89.
A universidade possui 11 faculdades e oito institutos, com unidades em Manaus e no
interior do estado, envolvendo mais de 20 mil graduandos e em torno de dois mil pósgraduandos. Cinco institutos são localizados no interior do estado do Amazonas, nas
cidades de Coari, Humaitá, Parintins, Itacoatiara e Benjamin Constant – Figura 1. Os
quatro últimos, inaugurados em 2005, são resultados de política recente do governo
federal de ampliação da rede federal de ensino superior. No Amazonas, a expansão
ocorreu em direção ao interior do estado, sob a denominação de “UFAM Multicampi”. Tal
89

Martins (2010).
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ação nesta região é singular, dado o tamanho do território do estado e a alta dispersão
de sua população ao longo dos rios. Busca-se, dessa forma, suprir a carência de ensino
superior

de

qualidade,

promovendo,

em

consequência,

o

desenvolvimento

socioeconômico na região amazônica em áreas de difícil acesso ao estimular a
investigação técnica-científica e analisar e difundir a cultura regional.
Destaque

especial,

pela

sua

localização extrema e por possuir
características

singulares,

é

conferido ao campus situado na
Mesorregião

Alto

Solimões.

Esta

região contempla os municípios de
Amaturá, Atalaia do Norte, Fonte
Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São
Paulo

Figura 2. Mesorregião Alto do Solimões
Fonte: Brasil (2010) e IBGE (2006)

de

Oliveira,

Tonantins

–

população

próxima

Tabatinga

Figura

2.
a

e

Possui

211

mil

pessoas, dais quais cerca de 47%

habitam em área rural. As atividades econômicas principais baseiam-se na agricultura
familiar e na pesca.

A cidade de Benjamin Constant
O campus da UFAM na Mesorregião Alto
Solimões se situa especificamente no
município

de

Benjamin

Constant.

Localizada na fronteira com o Peru e
próxima à divisa da Colômbia, a cidade
é considerada "Área de Segurança
Nacional". Tem

uma

distância

de

aproximadamente 1.118 km de Manaus
em linha reta e 1.621 km por via fluvial.

Foto aérea de Benjamin Constant
Fonte: Prefeitura Municipal de Benjamin Constant
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Benjamin Constant foi constituída oficialmente como cidade em 1938. O povoado foi
desenvolvido a partir das missões de jesuítas em região próxima à foz do rio Javari em
meados do século XVIII. Contando com uma população de aproximadamente 33.411
habitantes em uma área de 8,8 mil km2 (densidade demográfica próxima a 3,8
habitantes por km2), o acesso à cidade é feito exclusivamente por via fluvial90.
Aproximadamente 60% da população reside em área urbana e 40% em área rural. A
condição

socioeconômica

do

município

e

da

região

é

bastante

precária.

Aproximadamente 17% dos residentes vivem em aglomerados subanormais91, em áreas
ribeirinhas, onde as inundações são periódicas. A incidência de pobreza é uma das mais
elevadas do estado do Amazonas – 63,92% da população se encontra na faixa de
pobreza (Figura 3)92. A taxa de analfabetismo dos moradores de 15 anos ou mais de
idade é de 21,9%, sendo tal proporção mais elevada nos grupos entre 40 e 59 anos
(35,3%) e com mais de 60 anos (63%). O percentual de domicílios com saneamento
adequado é de somente 10,9%, já com condições semi-adequadas e inadequadas, tal
indicador passa para 52% e 37,1%, respectivamente93.
Outro dado importante consiste no rendimento médio mensal domiciliar per capita. Este
é de R$199,00 (com mediana de R$114,00), sendo tal montante maior na área urbana
frente à rural – R$255,00 contra R$106,00. Vale destacar que uma proporção de 29,1%
de pessoas está inserida em domicílios que possuem rendimento domiciliar per capita
de até R$70,00/mês. Com até ¼ de salário mínimo, o percentual é de 55,8%, chegando a
81,5% quando considerado até ½ salário mínimo – Figura 4. Neste último grupo, 94,3%
das pessoas possuem saneamento inadequado.

90

Dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010. Conforme este mesmo instituto, aglomerados subanormais
consistem em assentamentos irregulares conhecidos como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades,
vilas, ressacas, mocambos, palafitas, entre outros.
92
Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2002/2003.
93
Dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010.
91
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Figura 3. Mapa da pobreza e desigualdade no estado do Amazonas em 2003.
Fonte: IBGE (2003)
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22%
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27%
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17%

27%

1% 1%

12%
6%

0%
Analfabetismo (15
anos ou mais)

Saneamento
inadequado

Benjamin Constant

Aglomerados
subanormais

Estado do Amazonas

Rendimento
mensal domiciliar
de até 1/2 s.m.
Estado de SP

Incidência de
Pobreza*
Estado do RJ

Figura 4. Indicadores socioeconômicos da cidade de Benjamin Constant em
comparação com os estados do Amazonas, São Paulo e Rio de Janeiro
Fonte: IBGE (2003)* e IBGE (2010)

A economia da cidade é impulsionada especialmente pelo setor primário, em que a
agropecuária (abacaxi, arroz, cana-de-açúcar, feijão, milho, banana, cacau, coco e
mandioca, com destaque para este último), o extrativismo vegetal (madeira, borracha e
goma não elástica) e a pesca (constitui-se em importante entreposto pesqueiro da
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região) possuem maior relevância. Dados do Censo Agropecuário do IBGE de 2006
apontam para a existência de 1.097 estabelecimentos de agricultura familiar em uma
área de 7,52 mil hectares e 22 estabelecimentos não familiares ocupando 7,26 mil
hectares. O setor secundário é, por sua vez, constituído por indústrias com atividades
relacionadas às atividades acima citadas – serrarias, mercearias, estaleiros e usina de
beneficiamento de arroz. Tais atividades foram responsáveis por garantir um Produto
Interno Bruto per capita a preços correntes R$3.742,59 em 2009.

O Instituto de Natureza e Cultura
A unidade da UFAM em Bejamin Constant, criada no segundo semestre de 2005, é
denominada de Instituto de Natureza e Cultura, com os cursos diurnos de Administração
em Gestão Organizacional, Pedagogia, Antropologia, Ciências Agrárias e do Ambiente,
Letras - Língua e Literatura Portuguesa e Espanhola (licenciatura) e Ciências: Biologia e
Química (licenciatura). O campus possui, atualmente, 64 professores, 1.249 alunos e 30
funcionários técnico-administrativos.
Em 2010, 56 alunos se formaram na instituição (16 em Administração; dois em
Antropologia; 17 em Letras e 21 em Pedagogia). Em 2011, o número de formandos
passou para 64 (16 em Administração; dois em Antropologia; 15 em Biologia e Química;
sete em Ciências Agrárias; 11 em Letras; 13 em Pedagogia).
Além disso, desenvolve 137 projetos de extensão: destes 124 consistem do Programa
Atividade Curricular de Extensão e 13 se baseiam em Projetos de Eventos.
Adicionalmente, conta com 21 projetos de pesquisa associados ao Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC).

 Conectividade no Campus de Benjamin Constant
O serviço de conexão do campus é garantido pela Rede Ipê, operada pela Rede Nacional
de Ensino e Pesquisa – RNP, desde agosto de 2010. Anteriormente, outra empresa
fornecia tal serviço, havendo sérios problemas de interrupção que se prolongava por até
30 dias. Atualmente, a velocidade da conexão é de 1 Mb/s, do tipo circuito dedicado,
ponto a ponto, provido por circuito satelital, sendo o ponto de conexão o Ponto de
Presença da RNP do Estado de Minas Gerais.
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O campus universitário disponibiliza 500 contas individuais de acesso aos
computadores e à internet, dentre estas, 26 são para funcionários administrativos, 74
para professores, 400 para alunos. Dois laboratórios de informática fazem parte da
infraestrutura do campus, com 18 computadores cada um. Em um deles, existe acesso à
internet94. Aos professores, são disponibilizados 10 computadores com acesso à web.
Vale ainda salientar a possibilidade de conexão via wireless para a comunidade
universitária.

 Impacto do serviço de conexão prestado pela RNP na comunidade universitária
De forma a avaliar o impacto econômico e social do serviço prestado pela RNP no
campus universitário de Benjamin Constant, foram aplicados questionários para
professores e alunos do Instituto da Natureza e Cultura entre dezembro de 2011 e
março de 2012. Tais questionários, disponíveis no Anexo 3 do presente documento,
foram estruturados de forma a captar as características da comunidade, o nível de
satisfação com o serviço de conexão do campus ofertado pela RNP e a importância do
acesso à internet no ensino e pesquisa. Os formulários foram enviados por correio
eletrônico para 24 docentes e 32 discentes. Deste total, oito professores e 12 alunos
retornaram com o preenchimento das questões – taxa de resposta bastante significativa,
superior a 30%. Cabe observar que a pesquisa analisou aproximadamente 1% e 13% da
população discente e docente, respectivamente.

94

A oferta de computadores é limitada pela falta de espaço físico. As instalações são provisórias, estando em
andamento a construção de um prédio que abrigará uma nova sala de informática com capacidade de 50
computadores.
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Análise do corpo discente
Como já mencionado, 12 alunos
responderam

ao

questionário,

existindo representantes de todos os
cursos oferecidos na

UFAM de

Benjamin Constant – Figura 5.
Significativa parcela desta amostra,
42%, possui família que reside no

Figura 5. Distribuição da amostra de alunos entre os
cursos

município em questão – Figura 6.
Distante outro estado
8%

Além disso, para um bom número de
estudantes

(41%),

a

família

se

encontra distante da cidade onde está

Distante - no
AM
33%

situado o campus.

Próxima à
BC
17%

Outro dado que merece atenção é de
que

aproximadamente

67%

Benjamin
Constant
(BC)
42%

dos

alunos mencionaram que o principal

Figura 6. Distribuição da amostra de alunos, conforme
localização da residência.

local de conexão à Internet é a
universidade, sendo a frequência de
acesso, em geral, baixa – de até três
vezes por semana.
A razão do uso tem base preponderante na execução de atividades acadêmicas para
cerca de 67% dos estudantes. Outros 33% utilizam a conexão para atividades diversas,
como entretenimento, comunicação com familiares/amigos, além da atividade
acadêmica. Vale notar que este último fim foi citado por todos os estudantes. Tal
resultado se deve principalmente ao fato de aproximadamente 75% dos 12 estudantes
da pesquisa estarem participando de projetos de pesquisa.
De forma a melhor analisar o aspecto acima abordado, utilizou-se uma escala de 0 a 4
para avaliar a intensidade de uso da web para diferentes fins. Confirmou-se que o
objetivo principal está baseado nas atividades acadêmicas relacionadas à execução de
trabalhos em disciplinas e em projetos de pesquisa – Tabela 1. Relatos deram conta que,
a partir do acesso a rede, torna-se possível obter informações atualizadas e variadas
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sobre temas de interesse em artigos, relatórios e livros, não centrando as consultas nas
obras existentes na biblioteca do campus, cuja oferta ainda é restrita.

Tabela 1. Escala de intensidade de uso da Internet pelos discentes para diferentes ações.
Razão do uso da Internet

Escala de intensidade de uso
0

1

2

3

4

1. Contato com professores e colegas de turma 25%

33%

8%

17%

17%

2. Contato com amigos e familiares

0%

9%

18%

36%

36%

0%

8%

0%

25%

67%

0%

8%

0%

33%

58%

3. Pesquisa em livros, trabalhos e periódicos
on-line para realização de trabalhos em
disciplinas
4. Pesquisa em livros, trabalhos e periódicos
on-line para realização de projetos de
pesquisa

A fim de avaliar o impacto da internet na atividade acadêmica do aluno, investigou-se o
grau de concordância em relação a quatro afirmações, como mostra a Tabela 2. Para boa
parte dos alunos, o acesso à web é fundamental na condução de sua atividade
acadêmica. Além disso, 83% dos alunos utilizam a rede para atualização de temas de seu
estudo (grau de concordância 3 e 4 na Afirmação 2).
Verificou-se também que a grande parcela dos alunos, proporção superior a 75%, avalia
que a sua formação contribuirá para o desenvolvimento econômico e social da região,
com atuação na área da educação, em atividades relacionadas à proteção ambiental,
produção rural e gestão de empresas. Cabe ressaltar a importância deste capital humano
em uma região que possui baixos indicadores socioeconômicos. A universidade, neste
contexto, desenvolve papel chave para o desenvolvimento regional ao contribuir para o
processo de inovação e empreendedorismo, ampliando e transferindo conhecimentos e
técnicas aos alunos nas mais variadas áreas, o que resulta em última instância no
aumento da qualidade de vida da comunidade95.

95

Para obter uma revisão de literatura acerca do impacto das atividades universitárias no desenvolvimento
regional, consultar Gubiane et al. (2010) e Rolim e Serra (2009).
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Tabela 2. Análise do impacto da internet na atividade acadêmica discente.
Escala de intensidade de
concordância

Afirmações
0

1

2

3

4

50% 17%

8%

8%

17%

0%

8%

8%

0%

8%

17%

0%

8%

0%

1. A minha atividade acadêmica seria bem conduzida
sem o uso da Internet
2. Utilizo a internet para me atualizar sobre temas
que envolvem a minha atividade acadêmica

25

58%

%

3. Considero que minha formação contribuirá para o
desenvolvimento econômico da região
4. Considero que minha formação contribuirá para o
desenvolvimento social da região

0%
17

75%

75%

%

Neste sentido, assumindo que a utilização de ferramentas associadas à web garante
efetivamente uma melhor formação acadêmica e que estes futuros profissionais
exercerão cargos de importância na região, pode-se inferir que o suporte de rede
disponibilizado pela RNP coopera no sentido de melhorar o bem estar econômico e
social da região.

Análise do corpo docente
Um

grupo

de

oito

professores,

atuantes em quatro cursos (Ciências:
Biologia e Química, Ciências Agrárias e
Ambientais,

Pedagogia

Antropologia)
Natureza

e

do
Cultura

Antropologia
37%

Pedagogia
25%

e

Instituto
da

Ciências
Agrárias e
Ambientais
25%

Ciências: Bio e
Quím.
13%

da

UFAM,

participou da pesquisa – Figura 3.

Figura 3. Distribuição da amostra de professores entre os
cursos
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Atualmente, metade destes profissionais tem desenvolvido projetos de pesquisa, sendo
todos eles de caráter multidisciplinar. Um conjunto de 14 projetos foi citado pelos
docentes, nos quais 19 alunos do campus participam. Vale ainda notar que 50% de tais
estudos têm a contribuição de outras instituições de ensino – cinco nacionais (três
federais, uma estadual e uma privada) e três internacionais.
Os temas abordados nestas pesquisas são diversos. Na área de Antropologia, foram
citados projetos que analisam as relações das formas artísticas das regiões Amazônica e
Nordestina, bem como Etnologia, Educação e Epistemologia Indígena. No campo das
Ciências Agrárias e Ambientais, vários estudos vêm sendo realizados, entre eles estão:
montagem da coleção entomológica96 da região, implantação e organização do processo
de coleta seletiva de lixo, profissionalização de meliponicultores97, seleção de cultivares
de alface para aumentar a produtividade local e a qualidade do produto, análise do
espaçamento que garante melhor produtividade no cultivo da melancia, avaliação
morfológica dos genótipos de cubiu98 e realização de experimentos para produção de
tomate. Na área da Pedagogia, vêm sendo executados projetos de extensão envolvendo
um cineclube itinerante, curso de capacitação sobre o uso de cinema para articular
temas relativos ao meio ambiente, colóquios de filosofia com foco no ensino médio, além
da análise de processos educacionais que buscam valorizar as características da
comunidade ribeirinha.
Com o objetivo de observar a intensidade de uso da conexão em algumas atividades
básicas de ensino e pesquisa, utilizou-se uma escala de 0 a 4 como alternativas de
resposta. De acordo com a Tabela 3, as variáveis “contato com outros centros de
pesquisa”, “pesquisa para preparação das aulas” e “pesquisa e seleção de editais e
submissão de projetos” apresentaram-se como intensivas em acesso à web.

96

Entomologia é a ciência que estuda os insetos e as suas relações com o ser humano, animais e plantas.
Meliponicultores são criadores de abelhas, os quais têm como fim a extração do mel.
98
Conforme Silva Filho et al. (2009), o cubiu é “uma hortalizça da Amazônia, domesticada pelos índios, que
pode produzir até 100 toneladas/ha de frutos ricos em sais minerais e vitaminas”. Tais frutos têm sido
utilizados como alimento, medicamento e cosmético.
97
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Tabela 3. Escala de intensidade de uso da Internet pelos docentes para diferentes ações.
Escala de intensidade de uso

Razão do uso da Internet

0

1

Contato com outros centros de pesquisa via e-mail

13%

0%

13% 13%

63%

Pesquisa em livros, trabalhos e periódicos on-line

0%

25%

0% 25%

50%

0%

38%

0%

0%

63%

38%

13%

0% 25%

25%

75%

13%

13%

0%

0%

75%

25%

0%

0%

0%

0%

25%

13%

0%

63%

Pesquisa à internet para auxílio na preparação das
aulas
Compartilhamento de arquivos de tamanho
elevado
Uso de teleconferência para pesquisa
Operacionalização

e/ou

monitoramento

de

equipamento remoto com uso de banda larga
Pesquisa e seleção de editais e submissão de
projetos para conquistar financiamento

2

3

4

Adicionalmente, avaliou-se o impacto da internet na atividade acadêmica do docente a
partir da análise do grau de concordância relativo a quatro afirmações – Tabela 4. Uma
parcela de 57% dos docentes participantes discordou, por completo, da afirmação de
que as pesquisas por eles conduzidas poderiam ser executadas sem a Internet; outros
43% atribuíram uma nota 2, o que representa um moderado nível de concordância.
Destacou-se que o acesso à web potencializa o desenvolvimento de relações com outros
centros de pesquisa e de amparo à pesquisa, ampliando, assim, os horizontes de
investigação. Adicionalmente, auxilia na produção de trabalhos científicos, no preparo
de aulas e no conhecimento dos diferentes editais para submissão de projetos e de
eventos da área do docente, bem como garante a atualização acadêmica ao ser possível
obter artigos e produções científicas elaborados por pesquisadores de diferentes
universidades nacionais e internacionais.
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Tabela 4. Análise do impacto da internet na atividade acadêmica docente.
Escala de intensidade de
concordância

Afirmação

1. As pesquisas por mim conduzidas seriam
executadas sem o uso de banda larga

0

1

2

57%

0% 43%

3

4

0%

0%

2. As pesquisas por mim conduzidas podem
resultar em significativo impacto econômico na

0% 29% 14%

0% 57%

região
3. As pesquisas por mim conduzidas podem
resultar em significativo impacto social na região

0%

0%

0%

29% 71%

4. O uso de banda larga tem estimulado a
participação dos alunos em pesquisa e iniciação

29%

0% 57%

14%

0%

científica

Verificou-se também que, para a totalidade dos professores, as pesquisas por eles
realizadas podem resultar em impactos sociais na região (grau de concordância 3 e 4
para a Afirmação 3). Quanto ao impacto econômico, boa parcela dos pesquisadores
também sinalizou favoravelmente (57%). É possível, assim, inferir que o serviço que
garante acesso à internet ao campus pode estar contribuindo para o bem estar
socioeconômico da região de Benjamin Constant. Tal conclusão fica bastante notória ao
analisar os projetos de pesquisa citados anteriormente. De um lado, estes estudos
potencializam diretamente a economia da região ao auxiliar na organização de
atividades agrícolas com práticas sustentáveis – produção de mel, tomate, alface,
melancia, entre outros. Ao apoiar os produtores da região, tais pesquisas ajudam no
desenvolvimento de técnicas que garantem maior produtividade e a qualidade dos
produtos de forma que estes abasteçam o mercado local e, quiçá, acessem nichos do
mercado nacional e internacional (como no caso do mel). De outro lado, outros estudos
preocupam-se, por exemplo, com a cultura da região (especialmente a indígena), com a
conservação ambiental, com a melhoria no processo de ensino-aprendizagem nas salas
de aula (destacando os bens culturais da região) e com reflexões/ações baseadas no
Projeto Político Pedagógico nas escolas das comunidades ribeirinhas do município.
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Grau de satisfação da comunidade relativo à conexão
O nível de satisfação em relação
à

conexão

no

campus

de

Benjamin Constant é bastante

100%
80%

42%

60%

baixo, especialmente para os

40%

docentes – Figura 4. Todos os

20%

professores entrevistados estão

0%

100%

58%

Nº de professores

insatisfeitos com a velocidade de
Satisfação plena

conexão. Em relação aos alunos,
42% não estão satisfeitos e os

Nº de alunos

Satisfação parcial

Não satisfeito

Figura 4. Grau de satisfação com o serviço de banda larga
do campus

demais (58%) possuem grau de
satisfação parcial.
Dois motivos explicam o baixo índice de satisfação dos usuários. O primeiro consiste no
retardo na propagação da informação (superior a 400 milissegundos). O segundo, sendo
este o mais importante, refere-se à insuficiente capacidade de banda do circuito. Nesse
sentido, a RNP já iniciou um processo de aquisição de mais banda, dobrando a
capacidade atual, chegando a 2 Mb/s. Um crescimento de banda ainda maior tem como
barreira o elevado custo do megabit de circuitos satelitais (cinco vezes superior em
relação ao circuito terrestre)

99,

única alternativa de serviço de conexão disponível na

localidade devido à inexistência de rede física que alcance a cidade.
Dado o contexto socioeconômico da região e o seu isolamento físico, uma conexão com
maior capacidade de banda traria ainda mais benefícios aos alunos e professores e, por
consequência, à comunidade ribeirinha. Considerando que o desenvolvimento regional
deve ser mensurado pelo “acesso das pessoas, onde vivem, aos bens e serviços e às
oportunidades que permitem satisfazer as suas necessidades básicas” (Gubiane et al.,
2010, p. 7), é indiscutível a atual importância e o potencial de influência que a Rede Ipê
tem e pode vir a ter nesta região tão carente o que permitiria, sem dúvida, dar maiores
condições de desenvolvimento aos muitos projetos de pesquisa e ensino que vêm sendo
executados e outros mais.
Como o serviço da RNP começou a funcionar em outubro de 2010, avaliou-se também a
percepção dos entrevistados sobre uma eventual mudança na conexão a partir de tal
99

Informações obtidas da área de Engenharia e Operações da RNP.
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período – Figura 5. Para 50% dos professores e 33,3% dos alunos, não se observou
alteração. Por outro lado, 37,5% dos docentes e 41,7% dos discentes avaliaram
melhoras na conexão. Tal constatação é compartilhada com o responsável pela área de
processamento de dados do campus que salientou que a vantagem específica do acesso à
rede via RNP para a instituição consiste na qualidade e efetividade dos serviços, além do
suporte técnico satisfatório e da boa comunicação com a RNP.

8,3

100%
80%

50,0

60%
12,5

33,3

16,7

Sem diferença.
Sim, piorou

40%
20%

Não se aplica*

Sim, melhorou
37,5

41,7

0%
Nº de professores

Nº de alunos

* Não se aplica, dado que o entrevistado não estava em Benjamin Constant no período
anterior a Nov/10
Figura 5. Comparação entre o acesso atual com o anterior a nov/10
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 Reconhecimento da RNP como provedora dos serviços de conexão
A totalidade dos alunos não soube
responder qual instituição fornece
o serviço de conexão ao campus.

100%

Para os professores, o único que

60%

mencionou

conhecimento,

40%

respondeu erroneamente. Quando

20%

questionados se conheciam a RNP,

0%

as

ter

respostas

mostraram

ideia

das

atividades

75,0
58,3
25,0
Nº de professores

que

Nº de alunos

Sim, conheço suas atividades
Ouvi dizer, mas não sei especificamente quais são as suas atividades
Não tenho conhecimento

docentes e alunos não possuem
exata

41,7

80%

da

Figura 6. Grau de conhecimento sobre a RNP

organização – Figura 6. Boa parcela,
75% de docentes e 41,7% de discente, não tem conhecimento algum sobre a RNP.
Tais resultados sugerem que ações de marketing por parte da RNP devem ser reforçadas
de forma a fazer-se conhecer perante os usuários, afirmando sua identidade e, assim,
agregando valor ao seu ativo intangível.

Considerações Finais
Com o projeto de interiorização, a UFAM
estabeleceu

novas

unidades

em

regiões

próximas às calhas dos grandes rios do Estado.
Uma delas consiste no Instituto de Cultura e
Natureza, situado em Benjamin Cosntant, área
de segurança nacional pela sua localização
próxima às fronteiras do Peru e da Colômbia.
Foto aérea de Benjamin Constant
Fonte: Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

O município é caracterizado por uma precária condição socioeconômica, com elevadas
taxas de analfabetismo, insuficiente saneamento básico, baixa renda per capita, o que se
traduz em elevada incidência de pobreza.
Neste contexto, a inserção do campus universitário na região tem por objetivo ofertar
ensino superior de qualidade e, por consequência, contribuir, em última instância, para a
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elevação do bem-estar econômico e social da população ribeirinha. Ao estimular a
investigação técnica-científica sob os lemas da preservação ambiental, inclusão social e
respeito às tradições culturais locais e regionais, a UFAM tem buscado proporcionar
meios para que a comunidade possua e/ou desenvolva novas oportunidades de trabalho
e, além disso, aproveite o potencial regional, marcado pela ampla diversidade ambiental
e cultural.
A RNP é inegavelmente um dos agentes participantes deste processo ao fornecer acesso
à Internet ao Instituto de Cultura e Natureza, desde agosto de 2010. Mediante
entrevistas realizadas com alunos e professores, observou-se a relevância da conexão
oferecida para a execução das atividades acadêmicas. Para os discentes, a Internet é
fundamental como ferramenta de aprendizado. Já para os docentes, constitui-se em
instrumento importante para ensino e pesquisa. Além disso, verificou-se a importância
social e econômica dos projetos de pesquisa em vigor, os quais fazem uso de tal conexão.
Em suma, é inegável que o campus da UFAM em Benjamin Constant tem contribuído de
forma efetiva para o desenvolvimento sócio-econômico dessa região tão carente, e não
apenas pelo potencial de seus projetos e pesquisas, que geram novo conhecimento da
realidade regional, de seus problemas, de seus desafios e de suas oportunidades, mas
fundamentalmente por permitir a um contigente populacional distante dos grandes
centros a possibilidade de formação superior gratuita e de qualidade. A RNP, por sua
vez, ao oferecer a essa região um serviço de conexão confiável e seguro tem também
contribuído para a melhoria das condições de ensino e pesquisa. Como destacam seus
docentes e discentes, apesar da ainda baixa velocidade dos serviços oferecidos, estes são
percebidos, o mais das vezes, como essenciais para os processos de aprendizagem e
pesquisas.
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Anexo A
Tabela A.1 Lista dos 110 produtos das tabelas de recursos e usos do IBGE
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Anexo B – Tabelas com os impactos nos 57 setores da economia devido à etapa de
operação da RNP em 2010
Tabela B.1 Impactos sobre o valor da produção setorial (em mil R$ de 2010) – etapa de
operação
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Tabela B.2 Impactos sobre a importação setorial (em mil R$ de 2010) – etapa de
operação
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Tabela B.3 Impactos sobre a geração de impostos setorial (em mil R$ de 2010) – etapa
de operação
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Tabela B.4 Impactos sobre o PIB setorial (em mil R$ de 2010) – etapa de operação
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Tabela B.5 Impactos sobre a remuneração do fator trabalho (em mil R$ de 2010) – etapa
de operação
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Tabela B.6 Impactos sobre o fator capital (em mil R$ de 2010) – etapa de operação
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Tabela B.7 Participação do fator trabalho na distribuição funcional da renda – etapa de
operação
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Tabela B.8 Impactos sobre os empregos gerados – etapa de operação
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Tabela B.9 Impactos sobre a remuneração média mensal do fator trabalho por emprego
– etapa de operação
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Anexo C – Tabelas com os impactos nos 57 setores da economia devido à etapa de
investimentos da RNP
Tabela C.1 Impactos sobre o valor da produção setorial (em mil R$ de 2010) – etapa de
investimentos
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Tabela C.2 Impactos sobre a importação setorial (em mil R$ de 2010) – etapa de
investimentos
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Tabela C.3 Impactos sobre a geração de impostos setorial (em mil R$ de 2010) – etapa
de investimentos
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Tabela C.4 Impactos sobre o PIB setorial (em mil R$ de 2010) – etapa de investimentos
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Tabela C.5 Impactos sobre a remuneração do fator trabalho (em mil R$ de 2010) – etapa
de investimentos
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Tabela C.6 Impactos sobre o fator capital (em mil R$ de 2010) – etapa de investimentos
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Tabela C.7 Participação do fator trabalho na distribuição funcional da renda – etapa de
investimentos
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Tabela C.8 Impactos sobre os empregos gerados – etapa de investimentos
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Tabela C.9 Impactos sobre a remuneração média mensal do fator trabalho por emprego
– etapa de investimentos
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ANEXO 1. Roteiro das entrevistas na UNIFESP
Entrevista com Eng. Paulo Roberto L. Lopes – coordenador da unidade RUTE
1. Qual a “dimensão” em termos de infraestrutura humana e física do setor de
Telemedicina da UNIFESP?

2. O Setor de Telemedicina da UNIFESP tem o objetivo de promover e desenvolver
programas de assistência e cooperação remota em saúde. Neste sentido:
a. Quais os principais projetos desenvolvidos? Qual é a abrangência?
b. Quais são os SIGs coordenados pela UNIFESP e como tem sido a
participação de cada um deles? Destaque os principais.
c. Quais os centros que participam em conjunto com a UNIFESP?

3. Como o setor de Telemedicina vem contribuindo na UNIFESP com cada uma das
áreas abaixo? Em sua opinião, as atividades desenvolvidas priorizam qual destes
pontos?
a. Pesquisa
b. Ensino (graduação, residência e pós)
c. Extensão (comunidade)

4. É possível dimensionar quantos professores e alunos (graduação, residentes e
pós-graduação) estão envolvidos com a área?

5. Existem estatísticas mensais sobre uso de teleconferência, webconferência e
videoconferência? Existem procedimentos de tele-consulta? Se sim, seria possível
enviar tais informações?

6. Qual a importância que a RNP possui no contexto abordado? Quais vantagens
específicas que o acesso à rede via RNP trouxe à instituição? Estão satisfeitos com
o serviço?

7. Quais os projetos futuros?
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Entrevista com os SIGs:


Urologia Pediátrica: Prof. Antônio Macedo Macedo (coordenador do SIG)



Oftalmologia: Profa. Denise Freitas (chefe do Depto. de Oftalmologia) e Dra.
Cristina Muccioli (coordenadora do SIG)



Serviços de Enfermagem de HU´s: Profa. Maria Isabel Carmagnani (coordenadora
SIG) e Bete Salvador Graziose (Assessora de Informática da Superintendência)

1. Quais são as atividades do SIG? Como são executadas?

2. Qual é a regularidade das videoconferências?

3. Os encontros são exclusivamente realizados para discussão de casos clínicos
(tele-educação) ou existe alguma atividade de tele-assistência (pré-diagnóstico e
na avaliação remota de dados de atendimento médico) e/ou pesquisa
multicêntrica?

4. Em geral, quantos profissionais participam? Existe a participação de alunos de
graduação, pós-graduação e/ou residentes? Existe a participação de profissionais
de fora do eixo Rio-SP? Existe a participação de profissionais de fora do País?

5. Em sua opinião, quais os impactos e a importância desta atividade em termos:
a. De sua atividade de pesquisa
b. De sua atividade de ensino
c. De sua atividade para com a comunidade
d. Econômicos (de maneira geral)
e. Sociais (de maneira geral)

6. Como analisa o uso da Telemedicina/Telesaúde em sua especialidade? Existem
avanços a serem alcançados?

7. Possui algum relato interessante sobre alguma pesquisa/caso clínico/atividade
de ensino que, de alguma forma, esteve associado ao SIG?
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8. Teria indicações de alunos que participam regularmente do SIG?

9. Seria possível participar de um SIG?

10. Está satisfeito com o serviço que a Universidade oferece?
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Entrevista com o SIG de Gestão de HU´s: Dr. José Roberto Ferraro (superintendente do
HSP-HU UNIFESP)

1. Quais são as atividades do SIG? Como são executadas?

2. Qual é a regularidade das videoconferências?

3. Qual objetivo dos encontros? Quais temas são discutidos que giram em torno da
gestão de um HU?

4. Em geral, quantos profissionais participam? Qual é o perfil destes profissionais?

5. Em sua opinião, quais os impactos e a importância desta atividade em termos:
a. Econômicos
b. Sociais

6. Possui algum relato interessante sobre encontros que representaram ponto de
partida para o aperfeiçoamento da administração do hospital?

7. Como

superintendente

do

HSP,

como

avalia

as

atividades

de

Telemedicina/Telesaúde praticadas na UNIFESP? Qual a importância desta
atividade nos termos abaixo?
a. Da atividade de pesquisa
b. Da atividade de ensino
c. Da atividade para com a comunidade
d. Econômicos (de maneira geral)
e. Sociais (de maneira geral)

8. Quais as limitações observadas nesta atividade e quais os avanços a serem
alcançados?

9. Está satisfeito com o serviço que a Universidade oferece?
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ANEXO 2. Roteiro das entrevistas no INPE
1. Quais os projetos desenvolvidos pelo departamento/laboratório? Qual a
importância de tais projetos para a sociedade?
2. Quantos de seus projetos podem ser considerados multidisciplinares? Existem
alunos sendo orientados nestes projetos de pesquisa?
3. Desses projetos de pesquisa associados a outras instituições, qual é o número de
projetos associados a:
a. Instituições nacionais privadas
b. Instituições nacionais públicas
c. Instituições internacionais
4. Como o departamento/laboratório vem contribuindo no INPE com cada uma das
áreas abaixo?
a. Pesquisa
b. Ensino
c. Extensão
5. Qual a importância que a RNP possui no contexto abordado? Quais vantagens
específicas que o acesso à rede via RNP trouxeram à instituição? Quais serviços
que a RNP permite que sejam realizados? Estão satisfeitos com o serviço?
6. Em uma escala de concordância de 0 a 5, em que (0) representa completa
discordância e (5) completa concordância, analise as afirmações a seguir.
Item
a.

Pontos
Os projetos de pesquisa por mim conduzidos seriam executados sem os
serviços da RNP.

b.

Os projetos de pesquisa por mim conduzidos podem resultar em significativo
impacto econômico na região.

c.

Os projetos de pesquisa por mim conduzidos podem resultar em significativo
impacto social na região.

7. Quais os projetos futuros?
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ANEXO 3. Questionários aplicados na UFAM
Questionário I: Chefes da divisão de informática da universidade
1. Aproximadamente quantas contas individuais de acesso aos computadores e à
internet existem na instituição?

_________

2. Dentre estas, quantas contas são destinadas aos grupos listados abaixo?
a. Professores/pesquisadores:

______

b. Alunos de pós-graduação: ______
c. Alunos de graduação:

______

d. Funcionários administrativos:

______

3. Como os serviços de banda larga da RNP chegam ao campus? Caracterize este serviço.
4. Como era a situação de acesso à Internet anterior ao serviço provido pela RNP? Se
possível, realize um quadro comparativo entre a situação de acesso antes e após a
entrada da RNP.
5. As salas de aula possuem computadores com acesso à rede?
6. Quantos laboratórios de informática, utilizados especificamente para ministrar aula,
existem no campus? Quantos computadores existem em cada laboratório? Todos têm
acesso à internet?
7. Quantos computadores são disponibilizados aos alunos para uso? E para os
professores? Todos têm acesso à internet? Existem limitações ao uso? O serviço de
wireless é disponibilizado?
8. Existem estatísticas diárias, semanais ou mensais sobre acessos à rede? Se sim, seria
possível enviar tais informações?
9. O uso da internet é exclusivo aos alunos, professores e funcionários? Existe algum
programa ou curso que possibilita o acesso à internet pela comunidade? Se sim, como
isso funciona?
10. A comunidade local tem acesso à internet de que forma? Existe oferta de banda
larga? É eficiente?
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11. Quais vantagens específicas que o acesso à rede via RNP traz à instituição? Estão
satisfeitos com o serviço?
12. Se possível, identifique os principais pesquisadores que utilizam banda larga em sua
instituição.
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Questionário II: Professores pesquisadores

1. Qual é a área de sua pesquisa?
( ) Letras

( ) Antropologia ( ) Pedagogia ( ) Administração

( ) Ciências Agrárias e Ambientais

( ) Ciências: Biologia e Química

2. Assinale, em uma escala de uso de 0 a 5, os serviços utilizados em sua atividade
acadêmica, os quais somente são disponibilizados mediante conexão à internet.
Importante: (0) representa nenhum uso e (5) intenso uso.
Serviços

Pontos

a. Contato com outros centros de pesquisa via e-mail
b. Pesquisa em livros, trabalhos e periódicos on-line
c.

Pesquisa à internet para auxílio na preparação das aulas

d. Compartilhamento de arquivos de tamanho elevado
e. Uso de teleconferência para pesquisa
f.

g.

Operacionalização e/ou monitoramento de equipamento remoto com
uso de banda larga
Pesquisa e seleção de editais e submissão de projetos para conquistar
financiamento

h. Outro:
h. Outro:
i.

Outro:

3. Está satisfeito com o serviço de banda larga que o campus universitário oferece?
( ) Sim, plenamente
( ) Sim, parcialmente
( ) Não

4. Tem conhecimento de qual instituição fornece este serviço de banda larga para o
campus?
( ) Sim. Qual instituição? __________
( ) Não
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5. Você notou diferenças da situação de acesso atual em comparação com o período
anterior a novembro de 2010?
( ) Sim, o serviço de banda larga melhorou bastante
( ) Sim, o serviço de banda larga piorou bastante
( ) Não percebi diferença.
( ) Não se aplica, pois não estava em Benjamin Constant no período anterior a Nov/10

6. Quantos projetos de pesquisa estão sendo desenvolvidos sob sua orientação? _______

7. O (A) Sr.(a) participa de/colabora em projetos de pesquisa em conjunto com
pesquisadores de outras instituições? Sim ( )

Não ( )

8. Se sim, quantos? _______

9. Desses projetos de pesquisa associados a outras instituições, qual é o número de
projetos associados a:
a. Instituições nacionais federais:

______

b. Outras instituições nacionais públicas:
c. Instituições nacionais privadas:

______

______

d. Instituições internacionais: ______

10. Quantos de seus projetos podem ser considerados multidisciplinares? ______

11. Indique o número de alunos que vem sendo orientados nestes projetos de pesquisa.
Número de alunos de graduação: _____
Número de alunos de pós-graduação:

_____

12. Qual foi o investimento médio anual (R$) que os seus projetos de pesquisa, que se
utilizam de banda larga, receberam nos últimos três anos? ________

13. Em uma escala de concordância de 0 a 5, em que (0) representa completa
discordância e (5) completa concordância, analise as afirmações a seguir.
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Item

Pontos

a. Os projetos de pesquisa por mim conduzidos seriam executados sem o uso de banda
larga.
b. Os projetos de pesquisa por mim conduzidos podem resultar em significativo
impacto econômico na região.
c.

Os projetos de pesquisa por mim conduzidos podem resultar em significativo
impacto social na região.

d. O uso da banda larga tem estimulado a participação dos alunos em iniciação
científica.

14. Descreva brevemente os seus projetos de pesquisa.

15. Como e em que medida os seus projetos acadêmicos contribuem para o
desenvolvimento econômico e social da região?

16. Quais vantagens específicas que o acesso à rede traz para o exercício de sua
atividade?

17. Quais vantagens específicas que o acesso à rede traz à sua instituição?

18. Você conhece a RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa)?
( ) Sim, conheço suas atividades
( ) Já ouvi dizer, mas não sei especificamente quais são as suas atividades
( ) Não tenho conhecimento
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Questionário III: Alunos

1. Qual é sua área de estudo?
( ) Letras

( ) Antropologia (

) Pedagogia (

( ) Ciências Agrárias e Ambientais

2. Você é estudante de:

(

( ) Graduação

) Administração
) Ciências: Biologia e Química

( ) Pós graduação

3. A sua família reside:
( ) na cidade de Benjamin Constant
( ) em cidade próxima à Benjamin Constant
( ) em cidade distante de Benjamin Constant, localizada no estado de Amazonas
( ) em cidade distante de Benjamin Constant, localizada em outro estado
( ) em cidade distante de Benjamin Constant, localizada em outro país

4. A sua conexão à internet é feita principalmente:
( ) na universidade
( ) em casa
( ) outro local: ____________

5. Em geral, o seu acesso à internet na universidade é feito:
( ) todos os dias, sendo várias vezes durante o dia
( ) todos os dias, sendo uma única vez durante o dia
( ) até cinco vezes por semana
( ) até três vezes por semana
( ) uma vez por semana
6. O uso da internet na universidade ocorre principalmente para: (admite múltipla
resposta)
( ) entretenimento
( ) comunicação com familiares e amigos
( ) atividade acadêmica

Núcleo de Economia Industrial e Tecnologia - Instituto de Economia/UNICAMP©

179

7. Se realiza acesso à internet em casa, este é feito:
( ) todos os dias, sendo várias vezes durante o dia
( ) todos os dias, sendo uma única vez durante o dia
( ) até cinco vezes por semana
( ) até três vezes por semana
( ) uma vez por semana

8. Assinale, em uma escala de uso de 0 a 5, as atividades que você realiza com uso da
internet.
(0) representa nenhum uso e (5) intenso uso.
Serviços

Pontos

a. Contato com professores e colegas de turma.
b. Contato com amigos e familiares.
c.

d.

Pesquisa em livros, trabalhos e periódicos on-line para realização de
trabalhos em disciplinas.
Pesquisa em livros, trabalhos e periódicos on-line para realização de
projetos de pesquisa.

e. Outro:
f.

Outro:

g. Outro:

9. Você está satisfeito com o serviço de banda larga que o campus universitário oferece?
( ) Sim, plenamente
( ) Sim, parcialmente. Por que? ________________________
( ) Não. Por que? ________________________

10. Você tem conhecimento de qual instituição fornece este serviço de banda larga para
o campus?
( ) Sim. Qual instituição? __________
( ) Não
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12. Você notou diferenças da situação de acesso atual em comparação com o período
anterior a novembro de 2010?
( ) Sim, o serviço de banda larga melhorou bastante
( ) Sim, o serviço de banda larga piorou bastante
( ) Não percebi diferença.
( ) Não se aplica, pois não estava em Benjamin Constant no período anterior a Nov/10

13. Já teve envolvimento em projetos de pesquisa?

Sim ( )

Não ( )

14. Em uma escala de concordância de 0 a 5, em que (0) representa completa
discordância e (5) completa concordância, analise as afirmações a seguir.
Item

Pontos

a. A minha atividade acadêmica seria bem conduzida sem o uso da
internet.
b. Utilizo a internet para me atualizar sobre temas que envolvem a minha
atividade acadêmica
c.

Considero que minha formação contribuirá para o desenvolvimento
econômico da região

d. Considero que minha formação contribuirá para o desenvolvimento
social da região

14. Como e em que medida a sua formação contribuirá para o desenvolvimento
econômico e social da região?

15. Quais vantagens específicas que o acesso à rede traz à sua formação?

16. Quais vantagens específicas que o acesso à rede traz à sua instituição?

11. Você conhece a RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa)?
( ) Sim, conheço suas atividades
( ) Já ouvi dizer, mas não sei especificamente quais são as suas atividades
( ) Não tenho conhecimento
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