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3. Sobre a Pesquisa de Satisfação Partes Interessadas
RNP 2012
A Pesquisa de Satisfação das Partes Interessadas da Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa (RNP) 2012 faz parte de um projeto maior com o intuito de reestruturar o
modelo de relacionamento com as partes interessadas com as quais a RNP interage, a
partir do entendimento da existência de níveis distintos de relevância e influência que
cada parte interessada tem no grau de satisfação geral com a RNP, considerando suas
necessidades, expectativas e percepções específicas.
Dessa forma, a presente pesquisa foi concebida com o objetivo de identificar, medir
e acompanhar a satisfação que a RNP gera para alguns de seus mais relevantes públicos
através de um índice de satisfação que consolida as características específicas de cada
relacionamento, visando gerar insumos para orientar a permanente melhoria da
qualidade do relacionamento.
O universo de partes interessadas avaliado foi ampliado em relação à metodologia
vigente até então, conforme a recomendação elaborada pela CAA. A pesquisa foi
realizada a partir de entrevistas com integrantes de uma lista pré-selecionada de contatos
que interagem com a RNP de forma direta ou indireta no dia a dia, desde os Pontos de
Presença (PoPs Técnicos e Administrativos) e Gestores Técnicos até Reitores e
Representantes do Comitê Gestor da RNP, dentro de amostra representativa no universo
total do relacionamento com cada parte interessada.
Como primeira etapa do projeto, um grupo de controle foi selecionado para a
realização de pesquisa piloto com viés qualitativo e objetivo de formatar e validar a
abordagem e questões a serem tratadas na pesquisa em si, com abordagem quantitativa.
Tal pesquisa piloto foi conduzida pela DOM Strategy Partners com participação da
RNP - na pessoa do Sr. Marcus Vinicius Mannarino - e realizada dentre os dias
24/10/2012 e 20/11/2012
Posteriormente, com a conclusão da etapa piloto e dos questionários base para a
pesquisa, os demais entrevistados foram convidados a partir de e-mail formal enviado
pela RNP e contatados por telefone por equipe especialista em pesquisa de mercado
com supervisão da DOM/SP, dentre os dias 26/11/2012 e 18/01/2013, para aplicação de
questionário que avalia o grau de conhecimento, utilização e satisfação em relação aos
serviços oferecidos pela RNP.
Uma vez concluída a aplicação da pesquisa, no período de 19/01/2013 à 28/01/2013
as entrevistas foram transcritas, tabuladas, codificadas, analisadas e seus resultados
consolidados no Índice de Satisfação das Partes Interessadas RNP, com base em uma
fórmula que considera pesos atribuídos para cada parte interessada e pesos atribuídos
para as questões de acordo com sua classificação (avaliar necessidade, expectativa ou
percepção), conforme apresentado e detalhado a seguir no presente documento.
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3.1. Universo de Representantes das Partes Interessadas
O conjunto de partes interessadas que participam da pesquisa foi composto com
públicos que representam o contratante, os clientes e os usuários da RNP, e inclui
públicos que atuam na cadeia de valor das entregas da RNP. Coordenadores técnicos e
administrativos de PoPs e gestores de TI de instituições usuárias foram mantidos no
escopo, que foi ampliado conforme a relação a seguir:
 PoPs (Coordenadores Técnico e Administrativo): cadeia de valor
 Usuários Técnicos (Gestor de TI de instituição usuária): cliente por
enquadramento
 Coordenadores de Núcleos RUTE: usuário
 Presidentes de Consórcios Redecomep: usuário
 Reitores de IFES e IFs e Presidentes de Institutos Federais de
Pesquisa: cliente por enquadramento
 Coordenadores de Grupos de Trabalho: usuário
 Membros do Comitê Gestor RNP: contratante
Foram incluídos no universo de partes interessadas públicos cujos
relacionamentos decorrem dos compromissos assumidos com os Ministérios da Ciência,
Tecnologia e Inovação e da Educação.
Posteriormente a metodologia poderá ser revista para incorporar partes
interessadas cujos relacionamentos decorrem dos compromissos assumidos com os
Ministérios da Cultura e da Saúde e de outros integrantes do Programa Interministerial
para a Manutenção da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa.
Como escopo quantitativo do projeto, avaliamos os seguintes grupos do
relacionamento com a RNP, que compõem um universo de 407 representantes das
partes interessadas, na seguinte proporção:








POPs (Técnico e Administrativo): 54 representantes (13,3% do
universo de representantes das partes interessadas)
Usuário Técnico (Gestor de TI): 120 representantes (29,5% do universo
de representantes das partes interessadas)
Núcleos RUTE: 60 representantes (14,7% do universo de representantes
das partes interessadas)
Consórcios Rede COMEP: 41 representantes (10,1% do universo de
representantes das partes interessadas)
Reitoria: 120 representantes (29,5% do universo de representantes das
partes interessadas)
Grupos de Trabalho: 8 representantes (2,0% do universo de
representantes das partes interessadas)
Representantes Comitê Gestor RNP: 4 representantes (1,0% do
universo de representantes das partes interessadas)
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3.2. Amostra Representantes Partes Interessadas (Piloto e Pesquisa)
A partir do universo de partes interessadas RNP, definimos a amostra a ser
entrevistada para a realização da pesquisa, utilizando como critério a seleção de 20% do
universo ou o total do universo, quando aplicável em função do valor absoluto do total
de representantes de cada parte interessada. Assim, o total da amostra é composto por
139 representantes:








POPs (Técnico e Administrativo): 54 representantes (38,8% do total da
amostra)
Usuário Técnico (Gestor de TI): 24 representantes (17,2% do total da
amostra)
Núcleos RUTE: 15 representantes (10,8% do total da amostra)
Consórcios Rede COMEP: 10 representantes (7,2% do total da
amostra)
Reitoria: 24 representantes (17,3% do total da amostra)
Grupos de Trabalho: 8 representantes (5,8% do total da amostra)
Representantes Comitê Gestor RNP: 4 representantes (2,9% do total
da amostra)

Como amostra para a pesquisa piloto, com a finalidade de definir e validar a
abordagem e questionário para a pesquisa quantitativa, realizamos 9 entrevistas nos
seguintes públicos:







POPs (Técnico e Administrativo): 5 entrevistas realizadas
o POP MG-ADM: Roberto Bigonha
o POP CE-TEC: Marcos Frota
o POP RR-TEC: Marcelo Matos
o POP SC-TEC: Guilherme Rhoden
o POP RN-TEC: Edson Moreira Silva Neto
Usuário Técnico (Gestor de TI): 1 entrevista realizada
o UFSC: Edson Melo
Núcleos RUTE: 1 entrevista realizada
o UFPA: Teresa Farias
Grupos de Trabalho: 1 entrevista realizada
o UFGRS: Valter Roesler
Representantes Comitê Gestor RNP: 1 entrevista realizada
o MINC: Américo Teixeira

Dessa forma, a amostra final para aplicação da pesquisa era composta por 130
representantes das partes interessadas, na seguinte proporção:



POPs (Técnico e Administrativo): 49 representantes (37,7% do total da
amostra)
Usuário Técnico (Gestor de TI): 23 representantes (17,7% do total da
amostra)
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Núcleos RUTE: 14 representantes (10,8% do total da amostra)
Consórcios Rede COMEP: 10 representantes (7,7% do total da
amostra)
Reitoria: 24 representantes (18,5% do total da amostra)
Grupos de Trabalho: 7 representantes (5,4% do total da amostra)
Representantes Comitê Gestor RNP: 3 representantes (2,3% do total
da amostra)

3.3. Entrevistas Realizadas Pesquisa Quantitativa
Após a aplicação da pesquisa no período de 26/11/2012 e 18/01/2013,
realizamos 76 entrevistas, divididas na seguinte proporção dentre os representantes das
partes interessadas RNP:








POPs (Técnico e Administrativo): 32 entrevistados (42,1% do total das
entrevistas realizadas, 65,5% da amostra final e 59,3% do universo total)
Usuário Técnico (Gestor de TI): 22 entrevistados (28,9% do total das
entrevistas realizadas, 95,7% da amostra final e 18,3% do universo total)
Núcleos RUTE: 8 entrevistados (10,5% do total das entrevistas
realizadas, 57,1% da amostra final e 13,3% do universo total)
Consórcios Rede COMEP: 8 entrevistados (10,5% do total das
entrevistas realizadas, 80,0% da amostra final e 19,5% do universo total)
Reitoria: 4 entrevistados (5,3% do total das entrevistas realizadas, 16,7%
da amostra final e 3,3% do universo total)
Grupos de Trabalho: 1 entrevistado (1,3% do total das entrevistas
realizadas, 14,3% da amostra final e 12,5% do universo total)
Representantes Comitê Gestor RNP: 1 entrevistados (1,3% do total das
entrevistas realizadas, 33,3% da amostra final e 25,0% do universo total)

Em cada um dos grupos, tivemos os seguintes entrevistados na etapa quantitativa
da pesquisa de satisfação das partes interessadas RNP 2012:


POPs (Técnico e Administrativo): 32 entrevistados (42%)
o Universidade Federal de Sergipe: Dilton Dantas de Oliveira
o PoP – Paraná: Christian Lyra Gomes
o PoP – MA: José Ribamar Santana Neto
o Fapeal: Felipe Gomes Athayde
o Fundação de Amparo a Pesquisa Piauí: Carlos Giovanni Nunes
de Carvalho
o Universidade Federal de Amazonas Instituto de Computador:
Edjair de Souza Mota
o Unitins: Carlos Soares Moleto Junior
o PoP – ES: Rafael Emerik Zape de Oliveira
o PoP – RR: Marcelo de Farias Matos
o PoP – DF: José Wilson Araujo do Nascimento
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Universidade Federal do Mato Grosso: Jean Caminha
Universidade Federal Acre: Alex Alves da Silva
PoP – RO: Valmir Batista Prestes Souza
Laboratório Nacional de Computação: Fabio Augusto Rosa
POP-MS: Eduardo Carlos Souza Martins
Universidade Federal Pará: Antonio Jorge Gomes Abelém
Universidade Federal Roraima: Roberto Câmara de Araújo
Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba: Bruno
Correia da Nóbrega Queiroz
Laboratório Nacional de Computação Científica: Wagner
Vieira
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul: Luciano Gonda
Universidade Federal do Amapá: Rafael Pontes Lima
Universidade Federal de Goiás: Benedito Fonseca Maia
Universidade Federal Pará: Vanner Fernandes Vasconcellos
Pop-PB: Pedro Sergio Nicolletti
Pop-GO: Daniel Chaffe Stone
Pop-AM: Lindomar Costa Santos
Universidade Espírito Santo: Prof. Magnos Martinello
Universidade Federal: Claudete Mary de Souza Alves
PoP – PE: Zuleika Tenório Cavalcanti do Nascimento
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Alagoas:
Georginei Souza Neri
Pop Praça Ap: Paulo Roberto Alves
PoP – PI: Madson dos Santos

Usuário Técnico (Gestor de TI): 22 entrevistados (29%)
o Instituto Ed. E Cultura Piauí:
Ésio Cordeiro
o Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira – UNILAB: Ladislau Trupl
o Instituto Federal Maranhão: Claudio Antonio Costa Fernandes
o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamiramá:
Francisco Modesto Junior
o Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA: Ailson
Medeiros Vasconcelos
o Instituto Federal Sul de Minas: Fábio Coisir
o Universidade Federal de Rondônia: André Luis de Souza
Freitas
o Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS:
Jussara Issa Musse
o Universidade Federal de Roraima – UFRR: Luciano da Silva
Oliveira
o Universidade Federal do Rio de Janeiro: Gabriel Pereira da
Silva
o Universidade Federal do Pará – UFPA: Eloi Favero
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o Universidade Federal de Grande Dourados: Ilma Ferreira
Gonçalves
o Museu de Astronomia e Ciências Afins: Alberto Wester
o Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada:
Irineu Damanarig
o Universidade Federal Fluminense – UFF: Fernando Cesar
Cunha
o Instituto Fed de Ed e Cul RGN: Alex Fabiano de Araujo
Fortunato
o Instituto Federal Espírito Santo: Jose Eduardo de Mendonça
o Instituto Federal do Sertão Pernambucano: Hermes Siqueira
Cavalcante
o Universidade Federal do Pampa: Rafael Paris da Silva
o Universidade Federal da Integração Latino Americana –
Unila: Weber Takaki
o Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS: Braulio
Adriano de Mello
o Instituto Federal de Pernambuco: Igor Negromonte Marques


Núcleos RUTE: 8 entrevistados (11%)
o Universidade Federal do Maranhão/ HU - Hospital
Universitário: Humberto Oliveira Serra
o Universidade Federal do Amapá: Francineide Pereira da S.
Pena
o Laboratório de Telesaúde da UERJ: Dra. Alexandra Monteiro
o Universidade Brasília: Catia Barbosa da Cruz
o UFAL - Universidade Federal de Alagoas / HU PAA Hospital Universitário: Marcelo Costa Oliveira
o Irmandade da Santa Casa de Porto Alegre: Márcio Cristiano
Walter
o Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro: Leonardo
Frajhof
o Universidade Federal de Roraima: Antonio Carlos Sansevero
Martins



Consórcios Rede COMEP: 8 entrevistados (11%)
o Fundação Parque Tecnológico Paraíba: Francilene Garcia
o USP: Victor Francisco Mammana de Barros
o Universidade Federal do Piauí: Guilherme Amaral Avelino
o Universidade Federal Espírito Santo: Hans Jorge Andreas
Schneebeli
o Universidade Federal de Góias: Celso Camilo
o Universidade Federal Pernambuco: José A. M. de Queiroz
o UFT: Gentil Veloso Barbosa
o Universidade de Brasilia: Leonardo Lazarte
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Reitoria: 4 entrevistados (5%)
o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais: Benício Pereira de
Carvalho (Representante)
o Instituto Federal do Rio Grande do Norte: Belchior de Oliveira
Rocha
o Universidade Federal de Rondônia: Professora Dra Maria
Berenice
o Laboratório Nacional de Computação Científica: Pedro Leite
da Silva Dias



Grupos de Trabalho: 1 entrevistado (1%)
o Universidade Federal do Paraná: Luis Carlos Erpen de Bona



Representantes Comitê Gestor RNP: 1 entrevistado (1%)
o Ministério da Ciência e Tecnologia: Sandro de Oliveira Araujo
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4. Resultados Pesquisa de Satisfação Partes
Interessadas RNP 2012
A partir das respostas dos entrevistados, obtivemos os seguintes resultados para
cada uma das questões avaliadas:
Q2
Papéis e Atuação RNP: Executora de políticas públicas em TIC para
os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Educação (MEC);
Saúde (MS) e Cultura (MinC)
Q2.1 Você sabe que a RNP atua dessa forma?
 Dentre os entrevistados avaliados, 70 entrevistados (92,1%)
sabem que a RNP atua com este papel
 Os entrevistados que conhecem esta atuação da RNP apresentam
a seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 31 (44,3%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 20 (28,6%)
o Núcleos RUTE - 8 (11,4%)
o Consórcios Rede COMEP - 5 (7,1%)
o Reitoria - 4 (5,7%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,4%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,4%)
Q2.2 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 8,85
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 8,9
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,6
o Núcleos RUTE - 9,1
o Consórcios Rede COMEP - 8,6
o Reitoria - 9,2
o Grupos de Trabalho - 10
o Representantes Comitê Gestor RNP - 8,0
Q2.3 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Excelência em serviços de comunicação de rede
 Atende as necessidades dos usuários
 Exerce bem o papel a que se propõe, cumpre o papel
satisfatoriamente
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 Links são de extrema importância para o desenvolvimento
tecnológico
 É nacionalmente reconhecida
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Falta comunicação interna divulgando os produtos
 Precisa de grade maior de pessoas devido ao crescimento nos
últimos anos
 Solicitações ficam sem resposta
 Falta relacionamento com funcionários
 Demora para ter realização das demandas e postura mais ativa
Q3A Papéis e Atuação RNP: Prestadora de serviços de rede, por meio da
Rede Ipê, para integrar instituições públicas e privadas das comunidades de ensino
superior e pesquisa, cultura e saúde no Brasil, provendo tráfego de dados nacional
e internacional e acesso Internet commodity.
Q3.1 Você sabe que a RNP atua dessa forma?
 Dentre os entrevistados avaliados, 75 entrevistados (98,6%)
sabem que a RNP atua com este papel
 Os entrevistados que conhecem esta atuação da RNP apresentam
a seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 32 (42,7%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 22 (29,3%)
o Núcleos RUTE - 7 (9,3%)
o Consórcios Rede COMEP - 8 (10,7%)
o Reitoria - 4 (5,3%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,3%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,3%)
Q3.2 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 8,76
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 8,7
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,4
o Núcleos RUTE - 9,5
o Consórcios Rede COMEP - 8,7
o Reitoria - 9,0
o Grupos de Trabalho - 10
o Representantes Comitê Gestor RNP - 8,0
Q3.3 Quais os principais motivos para a nota?
Pesquisa de Satisfação RNP 2012

CONFIDENCIAL

Página 11 de 71

Arquivo: 2013 RNP PREL Pesquisa de Satisfação Partes Interessadas RNP - Relatório Resultados Finais_v5.doc

1 de março de 2013

Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Atende nossas necessidades
 Atende demanda com relação à conectividade, não há queda de
sinal
 Executa o que se propõe
 Conhecimento da parte técnica
 Dá suporte quando necessário
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Links estão congestionados
 Link cai deixando trafego lento
 Há muita queda no sistema de vídeo / som
 Ter mais megas (megabytes)
 Interior (regiões) é deficiente em banda
Q3B Dimensionamento da Capacidade da Rede Ipê (Backbone RNP)
Q3.4 Você se sente em condições de avaliar, de uma forma geral, a capacidade
de banda para tráfego nacional de dados da rede Ipê?
 Dentre os entrevistados avaliados, 70 entrevistados (92,1%) se
consideram aptos a avaliar este aspecto da atuação da RNP
 Os entrevistados que se consideram aptos para a avaliação da
RNP neste aspecto apresentam a seguinte distribuição dentre os
representantes das partes interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 32 (45,7%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 18 (25,7%)
o Núcleos RUTE - 7 (10,0%)
o Consórcios Rede COMEP - 8 (11,4%)
o Reitoria - 1 (1,4%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,4%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,4%)
Q3.5 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 8,72
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,0
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,6
o Núcleos RUTE - 7,4
o Consórcios Rede COMEP - 8,5
o Reitoria - 9,0
o Grupos de Trabalho - 10
o Representantes Comitê Gestor RNP - 10
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Q3.6 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Sempre tem capacidade maior que o necessário
 É conectada em alta velocidade
 A demanda tem sido atendida, rede sempre disponível
 Atende a quase todas as instituições e o Norte já está quase sendo
atendido na totalidade
 Oferece suporte para atender aos clientes, com folga e rapidez
pois o link é mais rápido
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Os sinais são fracos, sinal fraco no interior (regiões)
 Precisa aumentar a velocidade de processamento
 As operadoras contratadas precisam aumentar os gigas para
atender a demanda
 Melhorar o dimensionamento
 Melhorar a conectividade
Q3C Dimensionamento da Capacidade de Rede (Instituição)
Q3.7 Você se sente em condições de avaliar, de uma forma geral, a capacidade
de banda para tráfego de dados de sua Instituição?
 Dentre os entrevistados avaliados, 72 entrevistados (94,7%) se
consideram aptos a avaliar este aspecto
 Os entrevistados que se consideram aptos para a avaliação deste
aspecto apresentam a seguinte distribuição dentre os
representantes das partes interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 32 (44,4%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 22 (30,6%)
o Núcleos RUTE - 6 (8,3%)
o Consórcios Rede COMEP - 8 (11,1%)
o Reitoria - 3 (4,2%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,4%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,4%)
Q3.8 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 8,20
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,0
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 7,6
o Núcleos RUTE - 6,0
o Consórcios Rede COMEP - 7,8
o Reitoria - 8,3
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o Grupos de Trabalho - 10
o Representantes Comitê Gestor RNP - 10
Q3.9 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Acima da nossa utilização, capacidade além do necessário
 Atende as nossas necessidades
 Quando não tem quedas de sinal pela RNP, os acessos são rápidos
e os downloads são feitos rapidamente
 Minha capacidade de banda é excelente por ter o PoP dentro da
Universidade
 Estamos ligados a 10 gigas e fomos os primeiros a ter essa
capacidade, com velocidade de padrões internacionais
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Não atingiu ainda a capacidade para a nossa instituição
 Para a instituição, todos os serviços de rede de internet são
praticamente com a mesma velocidade via RNP
 Ainda não conversei com a RNP para saber qual suporte vou ter,
tenho algum suporte do coordenador administrativo anterior
 Nossa capacidade é baixa e não suporta o tráfego que tem hoje.
Precisa de mais megas.
 Precisa melhorar a transmissão, pois as vezes em sala de aula
perde-se a conexão
Q3D Dimensionamento da Capacidade Internacional da Rede Ipê
(Backbone RNP)
Q3.10 Você se sente em condições de avaliar, de uma forma geral, a capacidade
de banda para tráfego internacional de dados da rede Ipê?
 Dentre os entrevistados avaliados, 53 entrevistados (69,7%) se
consideram aptos a avaliar este aspecto da atuação da RNP
 Os entrevistados que se consideram aptos para a avaliação da
RNP neste aspecto apresentam a seguinte distribuição dentre os
representantes das partes interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 24 (45,3%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 12 (22,6%)
o Núcleos RUTE - 6 (11,3%)
o Consórcios Rede COMEP - 6 (11,3%)
o Reitoria - 3 (5,7%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,9%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,9%)
Q3.11 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 8,37
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 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 8,1
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,4
o Núcleos RUTE - 8,5
o Consórcios Rede COMEP - 9,0
o Reitoria - 9,0
o Grupos de Trabalho - 9,0
o Representantes Comitê Gestor RNP - 6,0
Q3.12 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Não temos dificuldades nenhuma para esse acesso, a rede está
sempre disponível
 É muita agilidade e temos boa velocidade, não cai o link
 Capacidade da banda é acima do esperado
 Link tem boa capacidade
 Tem qualidade de conexão internacional
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Temos uma sobrecarga para o internacional, o link acaba ficando
lento pois está lotado
 Só quando temos queda com vídeo conferência ou web esses
canais caem muito
 Deveria ter uma redundância por conta de queda do anel ao
acesso internacional
 Falta maior capacidade
 Queda de sinal
Q3E Disponibilidade da Rede Ipê
Q3.13 Você se sente em condições de avaliar, de uma forma geral, a
disponibilidade da Rede Ipê?
 Dentre os entrevistados avaliados, 69 entrevistados (90,8%) se
consideram aptos a avaliar este aspecto da atuação da RNP
 Os entrevistados que se consideram aptos para a avaliação da
RNP neste aspecto apresentam a seguinte distribuição dentre os
representantes das partes interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 32 (46,4%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 18 (26,1%)
o Núcleos RUTE - 7 (10,1%)
o Consórcios Rede COMEP - 7 (10,1%)
o Reitoria - 3 (4,3%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,4%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,4%)
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Q3.14 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 8,40
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 8,2
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,1
o Núcleos RUTE - 9,5
o Consórcios Rede COMEP - 8,2
o Reitoria - 9,3
o Grupos de Trabalho - 8,0
o Representantes Comitê Gestor RNP - 8,0
Q3.15 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Sempre está disponível sem quedas de sinal
 Porque dificilmente ficamos sem os serviços disponíveis
 Atende as expectativas
 A equipe de atendimento é muito boa, está sempre presente
 A disponibilidade depende das condições climáticas da natureza,
como raios que fazem com que tenha queda de sinal
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Enlace não tem redundância
 Por causa das quedas mais freqüentes dos links
 Está sempre com rompimento de fibra, ficando fora por algumas
horas
 Tem uma saída prejudicada em nosso tráfego quando ocorre dupla
falha no Mato Grosso
 O anel Nordeste ainda tem problemas. Caso rompa um lugar
ainda conseguimos conexão, mas se romper em mais de uma
parte não
Q3F Parâmetros Aceitáveis de Perdas de Pacotes e Retardo
Q3.16 Você se sente em condições de avaliar, de uma forma geral, a taxa de
perdas de pacotes e retardo da Rede Ipê?
 Dentre os entrevistados avaliados, 50 entrevistados (65,8%) se
consideram aptos a avaliar este aspecto da atuação da RNP
 Os entrevistados que se consideram aptos para a avaliação da
RNP neste aspecto apresentam a seguinte distribuição dentre os
representantes das partes interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 28 (56,0%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 12 (24,0%)
o Núcleos RUTE - 5 (10,0%)
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o
o
o
o

Consórcios Rede COMEP - 2 (4,0%)
Reitoria - 1 (2,0%)
Grupos de Trabalho - 1 (2,0%)
Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (2,0%)

Q3.17 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 9,23
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,4
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,6
o Núcleos RUTE - 9,3
o Consórcios Rede COMEP - 9,3
o Reitoria - 10
o Grupos de Trabalho - 10
o Representantes Comitê Gestor RNP - 9,0
Q3.18 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Não há perdas de pacotes, pouca perda de pacote
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Apesar da melhora ainda tenho uma perda de 15% a 20% do
pacote do vídeo e essa perda é freqüente
 Se comparar com outras, a nossa taxa é elevada, é inerente a
tecnologia e depende também de condições climáticas
Q3G Service Desk para Conexão - Atendimento às Chamadas, Resolução
de Problemas, Nível de Conhecimento Técnico Equipe de Atendimento e Grau de
Satisfação
Q3.19 Você conhece o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 54 entrevistados (71,1%)
sabem que a RNP possui este serviço
 Os entrevistados que conhecem este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 27 (50,0%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 13 (24,1%)
o Núcleos RUTE - 6 (11,1%)
o Consórcios Rede COMEP - 4 (7,4%)
o Reitoria - 3 (5,6%)
o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,9%)
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Q3.20 Você utiliza o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 49 entrevistados (64,5%)
utilizam este serviço da RNP
 Os entrevistados que utilizam este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 26 (53,1%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 11 (22,4%)
o Núcleos RUTE - 5 (10,2%)
o Consórcios Rede COMEP - 3 (6,1%)
o Reitoria - 3 (6,1%)
o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (2,0%)
Q3.21 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 9,14
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,5
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,2
o Núcleos RUTE - 9,8
o Consórcios Rede COMEP - 9,0
o Reitoria - 8,6
o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - 8,0
Q3.22 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Técnicos estão sempre dispostos a resolver os problemas, são
atenciosos e respondem rapidamente as chamadas
 Pessoas bem qualificadas
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Ficamos muito em espera e nem sempre é espera, acredito que
nem sempre as pessoas tem qualificação para prestar um bom
serviço
 Melhorar a comunicação com empresa contratada
 No problema mais recente nos informaram que o técnico iria até o
local e não foi, ficamos 12 dias sem uma comunicação
 Demora na resposta
 Tivemos um campus que ficou 15 dias sem conexão
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Q3H POP - Atendimento às Chamadas, Resolução de Problemas, Nível de
Conhecimento Técnico da Equipe de Atendimento e Grau de Satisfação
Q3.23 Você conhece o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 71 entrevistados (93,4%)
sabem que a RNP possui este serviço
 Os entrevistados que conhecem este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 31 (43,7%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 20 (28,2%)
o Núcleos RUTE - 7 (9,9%)
o Consórcios Rede COMEP - 8 (11,3%)
o Reitoria - 3 (4,2%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,4%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,4%)
Q3.24 Você utiliza o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 70 entrevistados (92,1%)
utilizam este serviço da RNP
 Os entrevistados que utilizam este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 30 (42,9%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 20 (28,6%)
o Núcleos RUTE - 7 (10,0%)
o Consórcios Rede COMEP - 8 (11,4%)
o Reitoria - 3 (4,3%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,4%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,4%)
Q3.25 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 9,11
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,1
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 9,2
o Núcleos RUTE - 8,5
o Consórcios Rede COMEP - 9,1
o Reitoria - 9,0
o Grupos de Trabalho - 10
o Representantes Comitê Gestor RNP - 10
Q3.26 Quais os principais motivos para a nota?
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Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Rapidez no atendimento
 Atendimento excelente, técnicos são solícitos para resolver
problemas
 Tem pessoal altamente treinado e com conhecimento técnico
 Fazem visita técnica de relacionamento com palestra no auditório
 O feed back é em tempo real
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Problemas burocráticos que fazem com que os procedimentos
demorem
 Nossos clientes precisam saber o papel que o PoP faz
 Falta de conectividade entre a universidade e RNP. Sempre tem
quedas e o problema não foi resolvido.
 Demora na resposta
 Não há clareza no esclarecimento de soluções
Q3I Centro de Engenharia e Operações (CEO) - Atendimento às
Chamadas, Resolução de Problemas, Nível de Conhecimento Técnico Equipe de
Atendimento e Grau de Satisfação
Q3.27 Você conhece o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 47 entrevistados (61,8%)
sabem que a RNP possui este serviço
 Os entrevistados que conhecem este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 31 (66,0%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 7 (14,9%)
o Núcleos RUTE - 3 (6,4%)
o Consórcios Rede COMEP - 4 (8,5%)
o Reitoria - 1 (2,1%)
o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (2,1%)
Q3.28 Você utiliza o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 41 entrevistados (53,9%)
utilizam este serviço da RNP
 Os entrevistados que utilizam este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 30 (73,2%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 4 (9,8%)
o Núcleos RUTE - 3 (7,3%)
o Consórcios Rede COMEP - 3 (7,3%)
o Reitoria - N/A
o Grupos de Trabalho - N/A
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o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (2,4%)
Q3.29 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 9,46
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,5
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 9,5
o Núcleos RUTE - 9,6
o Consórcios Rede COMEP - 9,0
o Reitoria - N/A
o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - 8,0
Q3.30 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Bem preparados tecnicamente, sempre resolvem os problemas
 Atende solicitações com rapidez
 Dão suporte imediato
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Fizeram migração do circuito para BH e não fomos informados
nem me avisaram, descobri por acaso quando liguei
 Falta alguma coisa relacionada ao andamento dos projetos que
estão acontecendo, quanto aos prazos
 Falta relatório mais detalhado com relação às falhas, não esse
mensal que é bem conciso, precisa ser mais preciso
 Demora a responder solicitações
Q3J Suporte e Segurança (CAIS) - Atendimento às Chamadas, Resolução
de Problemas, Nível de Conhecimento Técnico Equipe de Atendimento e Grau de
Satisfação
Q3.31 Você conhece o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 65 entrevistados (85,5%)
sabem que a RNP possui este serviço
 Os entrevistados que conhecem este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 32 (49,2%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 18 (27,7%)
o Núcleos RUTE - 4 (6,2%)
o Consórcios Rede COMEP - 8 (12,3%)
o Reitoria - 1 (1,5%)
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o Grupos de Trabalho - 1 (1,5%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,5%)
Q3.32 Você utiliza o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 59 entrevistados (77,6%)
utilizam este serviço da RNP
 Os entrevistados que utilizam este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 30 (50,8%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 16 (27,1%)
o Núcleos RUTE - 4 (6,8%)
o Consórcios Rede COMEP - 7 (11,9%)
o Reitoria - 1 (1,7%)
o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,7%)
Q3.33 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 9,10
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,2
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,7
o Núcleos RUTE - 9,7
o Consórcios Rede COMEP - 9,0
o Reitoria - 10
o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - 9
Q3.34 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Nos mantém informado sobre segurança
 Respostas as solicitações são imediatas
 Prontos a nos dar suporte
 Bom conhecimento técnico
 Na parte técnica estão sempre presentes, antecipando o trabalho,
fazendo previsões e informando quando tem manutenção
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Ampliar sua atuação e ter mais proximidade com as instituições
 Porque sempre precisa melhorar com novos cursos de atualização,
pois a demanda é muito grande e crescente de coisas novas
 Melhorar procedimento do atendimento
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 Não trazem solução
 Não dá apoio a fraudes
Q4A Papéis e Atuação RNP: Prestadora de serviços de TIC para
instituições públicas e privadas das comunidades de ensino superior e pesquisa,
cultura e saúde no Brasil.
Q4.1 Você sabe que a RNP atua dessa forma?
 Dentre os entrevistados avaliados, 65 entrevistados (85,5%)
sabem que a RNP atua com este papel
 Os entrevistados que conhecem esta atuação da RNP apresentam
a seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 29 (44,6%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 16 (24,6%)
o Núcleos RUTE - 8 (12,3%)
o Consórcios Rede COMEP - 7 (10,8%)
o Reitoria - 4 (6,2%)
o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,5%)
Q4.2 Você conhece os serviços de TIC?
 Dentre os entrevistados avaliados, 52 entrevistados (68,4%)
sabem que a RNP possui este serviço
 Os entrevistados que conhecem este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 22 (42,3%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 14 (26,9%)
o Núcleos RUTE - 5 (9,6%)
o Consórcios Rede COMEP - 7 (13,5%)
o Reitoria - 4 (7,7%)
o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - N/A
Q4.3 Você utiliza o serviço de TIC?
 Dentre os entrevistados avaliados, 46 entrevistados (60,5%)
utilizam este serviço da RNP
 Os entrevistados que utilizam este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 18 (39,1%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 13 (28,3%)
o Núcleos RUTE - 5 (10,9%)
o Consórcios Rede COMEP - 6 (13,0%)
o Reitoria - 4 (8,7%)
o Grupos de Trabalho - N/A
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o Representantes Comitê Gestor RNP - N/A
Q4.4 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 8,9
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 8,9
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,5
o Núcleos RUTE - 9,3
o Consórcios Rede COMEP - 8,6
o Reitoria - 9,7
o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - N/A
Q4.5 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 São atenciosos, atendem bem
 Estão sempre presentes
 Traz inovação, tecnologia e novas ferramentas
 Não tem queda de sinal
 Possibilita unificação e interação da rede
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Fazer novos cursos para implantação do VOIP
 Quando a rede não funciona este serviço fica prejudicado
 Falta apoio as universidades, criar infraestrutura entre
universidades e empresas
 Não atende as expectativas de bom serviço
 Falta mais divulgação dos serviços aos usuários
Q4B Comunicação e Colaboração: Conferência Web, fone@RNP,
Videoconferência, webconferência, Telepresença
Q4.6 Você conhece o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 73 entrevistados (96,1%)
sabem que a RNP possui este serviço
 Os entrevistados que conhecem este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 32 (43,8%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 20 (27,4%)
o Núcleos RUTE - 8 (11,0%)
o Consórcios Rede COMEP - 7 (9,6%)
o Reitoria - 4 (5,5%)
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o Grupos de Trabalho - 1 (1,4%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,4%)
Q4.7 Você utiliza o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 69 entrevistados (90,8%)
utilizam este serviço da RNP
 Os entrevistados que utilizam este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 31 (44,9%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 17 (24,6%)
o Núcleos RUTE - 8 (11,6%)
o Consórcios Rede COMEP - 7 (10,1%)
o Reitoria - 4 (5,8%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,4%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,4%)
Q4.8 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 8,97
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,2
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,6
o Núcleos RUTE - 9,2
o Consórcios Rede COMEP - 8,5
o Reitoria - 9,2
o Grupos de Trabalho - 9,0
o Representantes Comitê Gestor RNP - 7,0
Q4.9

Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Sempre que preciso funciona, estão sempre disponíveis e
eficientes, não tem quebra de sinal
 Tem profissionais qualificados prontos a atender e resolver
qualquer falha
 Tendo alta disponibilidade e com poucos equipamentos,
conseguimos executar várias atividades
 Boa imagem com nitidez
 Forma de interagir com pessoas a distancia
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Não tem alta definição /resolução
 Falta divulgação deste serviço
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 Tele saúde unificado com a rede, dificuldade com infraestrutura
local
 Link é limitado
 Aumentar o numero de pessoas para atendimento mais prestativo
Q4C Disponibilização de Conteúdos Digitais:
Q4.10 Você conhece o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 52 entrevistados (68,4%)
sabem que a RNP possui este serviço
 Os entrevistados que conhecem este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 27 (51,9%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 12 (23,1%)
o Núcleos RUTE - 5 (9,6%)
o Consórcios Rede COMEP - 3 (5,8%)
o Reitoria - 3 (5,8%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,9%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,9%)
Q4.11 Você utiliza o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 32 entrevistados (42,1%)
utilizam este serviço da RNP
 Os entrevistados que utilizam este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 16 (50,0%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 6 (18,8%)
o Núcleos RUTE - 5 (15,6%)
o Consórcios Rede COMEP - 2 (6,3%)
o Reitoria - 2 (6,3%)
o Grupos de Trabalho - 1 (3,1%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (3,1%)
Q4.12 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 8,90
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 8,8
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 9,3
o Núcleos RUTE - 9,2
o Consórcios Rede COMEP - 8,5
o Reitoria - 8,5
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o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - 7,0
Q4.13 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Baseando no curso que participei e pude ver os serviços, me
parecem bom o som e a imagem
 Sinal sempre disponível
 Atende as necessidades
 Boa qualidade de transmissão
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Não temos equipamentos para acompanhar esse serviço e com
isso a qualidade deixa a desejar
 Tenho perda em todos de aproximadamente 15% a 20%
 Tem uns problemas de velocidade, não há uma alta definição
 Deveria ter mais reuniões semestrais para ouvir os clientes e saber
as necessidades
 É um serviço que merece um marketing maior e mais divulgação
Q4D Gestão de Identidade: CAFe ICPEdu
Q4.14 Você conhece o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 59 entrevistados (77,6%)
sabem que a RNP possui este serviço
 Os entrevistados que conhecem este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 26 (44,1%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 18 (30,5%)
o Núcleos RUTE - 3 (5,1%)
o Consórcios Rede COMEP - 8 (13,6%)
o Reitoria - 2 (3,4%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,7%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,7%)
Q4.15 Você utiliza o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 31 entrevistados (40,8%)
utilizam este serviço da RNP
 Os entrevistados que utilizam este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 12 (38,7%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 11 (35,5%)
o Núcleos RUTE - 2 (6,5%)
o Consórcios Rede COMEP - 5 (16,1%)
o Reitoria - N/A
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o Grupos de Trabalho - 1 (3,2%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - N/A
Q4.16 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 8,77
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,1
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,1
o Núcleos RUTE - 9,5
o Consórcios Rede COMEP - 9,0
o Reitoria - N/A
o Grupos de Trabalho - 10
o Representantes Comitê Gestor RNP - N/A
Q4.17 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Não há reclamações dos pesquisadores
 CAFe - Supernecessário, facilita os usuários
 Pela facilidade de acesso aos serviços, por poder acessar de
qualquer lugar
 Possibilidade de usar de qualquer lugar
 Comodidade, segurança e muita facilidade
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Estamos em fase final de implantação, a nossa estrutura é
diferente do que a RNP tem e estamos tendo dificuldades na
implementação
 Não evoluiu, poderia ter avançado
 Falta campanha de divulgação
 Poucos serviços atrelado a ele
 Difícil de implantar ou por falta de informação ou técnicas
Q4E Serviços de Hospedagem Estratégica: IDC
Q4.18 Você conhece o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 25 entrevistados (32,9%)
sabem que a RNP possui este serviço
 Os entrevistados que conhecem este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 17 (68,0%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 3 (12,0%)
o Núcleos RUTE - 2 (8,0%)
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o
o
o
o

Consórcios Rede COMEP - 1 (4,0%)
Reitoria - 1 (4,0%)
Grupos de Trabalho - N/A
Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (4,0%)

Q4.19 Você utiliza o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 5 entrevistados (6,6%) utilizam
este serviço da RNP
 Os entrevistados que utilizam este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 2 (40,0%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - N/A
o Núcleos RUTE - 2 (40,0%)
o Consórcios Rede COMEP - N/A
o Reitoria - N/A
o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (20,0%)
Q4.20 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 7,60
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 6,5
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - N/A
o Núcleos RUTE - 8,5
o Consórcios Rede COMEP - N/A
o Reitoria - N/A
o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - 8,0
Q4.21 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Não tem reclamações com relação ao serviço
 Facilidade de hospedagem e inserir o link sem problemas
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Problemas de temperatura não tem uma constância, os alarmes às
vezes vão para 28º a 30º graus e meus equipamentos começam a
parar
 Não consegui usar por falta de espaço na capacidade de
armazenamento
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Q4F Infraestrutura da Rede Ipê: FIX/PTTMetro de Brasília
Q4.22 Você conhece o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 41 entrevistados (53,9%)
sabem que a RNP possui este serviço
 Os entrevistados que conhecem este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 27 (65,9%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 9 (22,0%)
o Núcleos RUTE - 1 (2,4%)
o Consórcios Rede COMEP - 2 (4,9%)
o Reitoria - 1 (2,4%)
o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (2,4%)
Q4.23 Você utiliza o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 26 entrevistados (34,2%)
utilizam este serviço da RNP
 Os entrevistados que utilizam este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 16 (61,5%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 6 (23,1%)
o Núcleos RUTE - 1 (3,8%)
o Consórcios Rede COMEP - 2 (7,7%)
o Reitoria - N/A
o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (3,8%)
Q4.24 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 9,15
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,3
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,3
o Núcleos RUTE - 10
o Consórcios Rede COMEP - 10
o Reitoria - N/A
o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - 9,0
Q4.25 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
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 Funciona bem quando precisamos
 São serviços que oferecem excelentes resultados para o meio de
comunicação. Os usuários atingem seus objetivos de informação
 Funciona padrão, a troca de tráfego acontece em todo país à
distância. Reduzir a latência dos outros pontos de Brasília
 Bom tempo de resposta internacional
 Importância do Trafego
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Dependemos mas em São Luiz não temos ponto de troca, estamos
em contato com o PoP para ver esse serviço
 Nosso uso é acadêmico, não sei se é transparente para o usuário
 Precisa incentivar e melhorar a qualidade, existem participantes
da Fix/PTT que ficam fora de sua conectividade
 Poderia ter mais pontos de troca no país
Q4G Service Desk para Serviços
Q4.26 Você conhece o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 44 entrevistados (57,9%)
sabem que a RNP possui este serviço
 Os entrevistados que conhecem este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 26 (59,1%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 7 (15,9%)
o Núcleos RUTE - 5 (11,4%)
o Consórcios Rede COMEP - 2 (4,5%)
o Reitoria - 3 (6,8%)
o Grupos de Trabalho – N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (2,3%)
Q4.27 Você utiliza o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 36 entrevistados (47,4%)
utilizam este serviço da RNP
 Os entrevistados que utilizam este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 21 (58,3%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 7 (19,4%)
o Núcleos RUTE - 4 (11,1%)
o Consórcios Rede COMEP - 2 (5,6%)
o Reitoria - 2 (5,6%)
o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - N/A
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Q4.28 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 9,41
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,4
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 9,3
o Núcleos RUTE - 10
o Consórcios Rede COMEP - 8,5
o Reitoria - 9,5
o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - N/A
Q4.29 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Resposta da solicitação foi rápida dentro do acordo de tempo de
serviço
 Pessoal é bem treinado, equipe é capacitada
 Utilizo para disponibilizar o aluno a assistir aula à distância e a
disponibilização é rápida
 Atendimento bom
 Demanda de serviço é feito de imediato
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Demora nas resoluções
 Falta pessoal
 Porque o tempo para resolução é alto
Q5A Papéis e Atuação RNP: Promotora do desenvolvimento tecnológico
de novos protocolos, serviços e aplicações de redes por meio de apoio a
pesquisadores brasileiros para execução de projetos no Brasil.
Q5.1 Você sabe que a RNP atua dessa forma?
 Dentre os entrevistados avaliados, 62 entrevistados (81,6%)
sabem que a RNP atua com este papel
 Os entrevistados que conhecem esta atuação da RNP apresentam
a seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 29 (46,8%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 15 (24,2%)
o Núcleos RUTE - 8 (12,9%)
o Consórcios Rede COMEP - 7 (11,3%)
o Reitoria - 1 (1,6%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,6%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,6%)
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Q5.2 Você utiliza esse serviço para realizar seu trabalho?
 Dentre os entrevistados avaliados, 44 entrevistados (57,9%)
utilizam este serviço da RNP
 Os entrevistados que utilizam este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 20 (45,5%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 12 (27,3%)
o Núcleos RUTE - 6 (13,6%)
o Consórcios Rede COMEP - 4 (9,1%)
o Reitoria - N/A
o Grupos de Trabalho - 1 (2,3%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (2,3%)
Q5.3 Você se sente em condições de avaliar, de uma forma geral?
 Dentre os entrevistados avaliados, 41 entrevistados (53,9%) se
consideram aptos a avaliar este aspecto da atuação da RNP
 Os entrevistados que se consideram aptos para a avaliação da
RNP neste aspecto apresentam a seguinte distribuição dentre os
representantes das partes interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 18 (43,9%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 11 (26,8%)
o Núcleos RUTE - 5 (12,2%)
o Consórcios Rede COMEP - 5 (12,2%)
o Reitoria - N/A
o Grupos de Trabalho - 1 (2,4%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (2,4%)
Q5.4 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 9,04
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,1
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,9
o Núcleos RUTE - 9,8
o Consórcios Rede COMEP – 8,0
o Reitoria - N/A
o Grupos de Trabalho - 10
o Representantes Comitê Gestor RNP - 10
Q5.5 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
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 Através do grupo de trabalho a RNP tem alcançado várias vitórias
para os pesquisadores
 Pela qualidade de inovação de serviços, precisa incentivar novas
pesquisas
 Fomenta bem e essa área de pesquisa é bem feita
 Eventos promovidos incentivam muito
 Apoio a pesquisa
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Não conheço totalmente a abrangência dos serviços
 Dar mais oportunidade de integração com os Estados no Norte e
Nordeste
 Porque o serviço é importante, mas poderia ser um pouco melhor,
pois nem tudo é pesquisado do produto final
 Falta divulgação como folhetos ou por internet, estar mais
próximo do usuário
 Falta planejamento para atender a demanda
Q5B Capacidade de Gestão da RNP para a Execução de Projetos na
Instituição
Q5.6 Você sabe que a RNP atua dessa forma?
 Dentre os entrevistados avaliados, 56 entrevistados (73,7%)
sabem que a RNP atua com este papel
 Os entrevistados que conhecem esta atuação da RNP apresentam
a seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 27 (48,2%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 14 (25,0%)
o Núcleos RUTE - 6 (10,7%)
o Consórcios Rede COMEP - 5 (8,9%)
o Reitoria - 2 (3,6%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,8%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,8%)
Q5.7 Você conhece o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 40 entrevistados (52,6%)
sabem que a RNP possui este serviço
 Os entrevistados que conhecem este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 20 (50,0%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 6 (15,0%)
o Núcleos RUTE - 5 (12,5%)
o Consórcios Rede COMEP - 5 (12,5%)
o Reitoria - 2 (5,0%)
o Grupos de Trabalho - 1 (2,5%)
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o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (2,5%)
Q5.8 Você utiliza o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 34 entrevistados (44,7%)
utilizam este serviço da RNP
 Os entrevistados que utilizam este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 15 (44,1%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 6 (17,6%)
o Núcleos RUTE - 5 (14,7%)
o Consórcios Rede COMEP - 4 (11,8%)
o Reitoria - 2 (5,9%)
o Grupos de Trabalho - 1 (2,9%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (2,9%)
Q5.9 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 9,02
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,0
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,5
o Núcleos RUTE - 9,4
o Consórcios Rede COMEP - 8,5
o Reitoria - 10
o Grupos de Trabalho - 10
o Representantes Comitê Gestor RNP - 9,0
Q5.10 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Presteza de serviço, sempre tem um gerente, coordenador e
diretor disposto a ajudar
 Tem desenvolvido novas tecnologias e serviços importantes para
as instituições
 Devido ao grande número de projetos que vieram de iniciativas da
RNP
 Projetos oferecidos têm chegado aos clientes com perfeição, não
fica somente no papel
 Equipe muito competente
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Falta equipe para serem mais eficientes
 Como usuário, vejo que tem que melhorar e rever as falhas
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 Não tem divulgação de editais
 Determina dimensionamento erroneamente e nem sempre a gestão
cuida na velocidade desejada
 Fluxo de processo é lento
Q5C Capacidade de Suporte Administrativo da RNP para a Execução de
Projetos na Instituição?
Q5.11 Você sabe que a RNP atua dessa forma?
 Dentre os entrevistados avaliados, 50 entrevistados (65,8%)
sabem que a RNP atua com este papel
 Os entrevistados que conhecem esta atuação da RNP apresentam
a seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 26 (52,0%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 11 (22,0%)
o Núcleos RUTE - 5 (10,0%)
o Consórcios Rede COMEP - 4 (8,0%)
o Reitoria - 2 (4,0%)
o Grupos de Trabalho - 1 (2,0%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (2,0%)
Q5.12 Você conhece o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 32 entrevistados (42,1%)
sabem que a RNP possui este serviço
 Os entrevistados que conhecem este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 18 (56,3%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 5 (15,6%)
o Núcleos RUTE - 3 (9,4%)
o Consórcios Rede COMEP - 4 (12,5%)
o Reitoria - 1 (3,1%)
o Grupos de Trabalho - 1 (3,1%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (3,1%)
Q5.13 Você utiliza o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 32 entrevistados (42,1%)
utilizam este serviço da RNP
 Os entrevistados que utilizam este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 18 (56,3%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 5 (15,6%)
o Núcleos RUTE - 3 (9,4%)
o Consórcios Rede COMEP - 4 (12,5%)
o Reitoria - 1 (3,1%)
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o Grupos de Trabalho - 1 (3,1%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (3,1%)
Q5.14 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 8,84
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,2
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 7,2
o Núcleos RUTE - 10
o Consórcios Rede COMEP - 8,0
o Reitoria - 10
o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - 9,0
Q5.15 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Facilidade de contato e também proporciona prontidão de
atendimento
 Todas as metas desenvolvidas, projetos tem tido retorno positivo
 Suporte e assessoria da RNP a distância é perfeito, porque
conseguem administrar a distância
 Excelente qualificação profissional dos profissionais RNP,
buscando sempre soluções para os PoPs, a parte administrativa é
profissional
 A equipe técnica é completa, os contratos são eficientes
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Expandir, mais pessoas para capacidade administrativa
 Falta interação para saber sobre os projetos, deveriam
acompanhar o dia a dia dos projetos
 Demoram nas respostas
 Falta equipe para serem eficientes
 Uso indiretamente
Q5D RNP como Executora gestora de projetos em TIC para os
Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Educação (MEC); Saúde
(MS) e Cultura (MinC).
Q5.16 Você sabe que a RNP atua dessa forma?
 Dentre os entrevistados avaliados, 52 entrevistados (68,4%)
sabem que a RNP atua com este papel
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 Os entrevistados que conhecem esta atuação da RNP apresentam
a seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 23 (44,2%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 14 (26,9%)
o Núcleos RUTE - 6 (11,5%)
o Consórcios Rede COMEP - 4 (7,7%)
o Reitoria - 3 (5,8%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,9%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,9%)
Q5.17 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 9,01
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,1
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,8
o Núcleos RUTE - 9,3
o Consórcios Rede COMEP - 8,5
o Reitoria - 9,3
o Grupos de Trabalho - 10
o Representantes Comitê Gestor RNP - 9,0
Q5.18 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Somos atendidos com qualidade de serviços implantando banda
larga para atender as instituições
 Profissionais qualificados
 Pelos retornos e resultados imediatos
 Tem atendido satisfatoriamente
 Desenvolve projetos de qualidade e potencial
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Tem que melhorar a interação e comunicação com os clientes,
com reuniões e disponibilizar verbas e reuniões presenciais
 Sei que está crescendo muito e está com abrangência grande com
outros ministérios, mas agora não há profissionais suficientes
 Existem algumas dificuldades na área técnica operacional e isso
reflete na forma de gestão
 Comunicar mais com a população
 Excelente, só que existem projetos que demoram muito para sair
do papel
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Q6A Papéis e Atuação RNP: Promotora de desenvolvimento profissional
por meio da oferta de cursos práticos intensivos em Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) para técnicos em instituições públicas das comunidades de
ensino superior e pesquisa, cultura e saúde e, também, em instituições privadas.
Q6.1 Você sabe que a RNP atua dessa forma?
 Dentre os entrevistados avaliados, 71 entrevistados (93,4%)
sabem que a RNP atua com este papel
 Os entrevistados que conhecem esta atuação da RNP apresentam
a seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 29 (40,8%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 22 (31,0%)
o Núcleos RUTE - 6 (8,5%)
o Consórcios Rede COMEP - 8 (11,3%)
o Reitoria - 4 (5,6%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,4%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,4%)
Q6.2 Você conhece o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 68 entrevistados (89,5%)
sabem que a RNP possui este serviço
 Os entrevistados que conhecem este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 29 (42,6%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 22 (32,4%)
o Núcleos RUTE - 5 (7,4%)
o Consórcios Rede COMEP - 7 (10,3%)
o Reitoria - 3 (4,94%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,5%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,5%)
Q6.3 Você utiliza o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 66 entrevistados (86,8%)
utilizam este serviço da RNP
 Os entrevistados que utilizam este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 27 (40,9%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 22 (33,3%)
o Núcleos RUTE - 5 (7,6%)
o Consórcios Rede COMEP - 7 (10,6%)
o Reitoria - 3 (4,5%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,5%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,5%)
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Q6.4 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 9,12
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,5
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,7
o Núcleos RUTE - 9,2
o Consórcios Rede COMEP - 8,2
o Reitoria - 9,3
o Grupos de Trabalho - 10
o Representantes Comitê Gestor RNP - 10
Q6.5 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 A RNP se preocupa em passar as informações sobre novas
tecnologias
 Cursos com boa organização e com conteúdo
 Instrutores com muito conhecimento na área
 São objetivos e detalhistas em treinamentos, o foco é não sair com
dúvidas
 Cursos de capacitação são excelentes, de fácil entendimento,
claros, usando material didático de fácil entendimento
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Senti um pouco de deficiência técnica do instrutor, nível baixo
 Cursos caros e não são populares
 Número de vagas limitadas que não atende a demanda
 Pode ser mais ampliado, voltado para outras áreas e não só TI
 Muito burocrático para qualificar nossos servidores na área de
gestão
Q6B Eventos/Seminários
Q6.6 Você conhece o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 69 entrevistados (90,8%)
sabem que a RNP possui este serviço
 Os entrevistados que conhecem este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 31 (44,9%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 20 (29,0%)
o Núcleos RUTE - 5 (7,2%)
o Consórcios Rede COMEP - 8 (11,6%)
o Reitoria - 3 (4,3%)
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o Grupos de Trabalho - 1 (1,4%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,4%)
Q6.7 Você utiliza o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 64 entrevistados (84,2%)
utilizam este serviço da RNP
 Os entrevistados que utilizam este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 30 (46,9%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 19 (29,7%)
o Núcleos RUTE - 4 (6,3%)
o Consórcios Rede COMEP - 8 (12,5%)
o Reitoria - 1 (1,6%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,6%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,6%)
Q6.8 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 9,40
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,6
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,8
o Núcleos RUTE - 10
o Consórcios Rede COMEP - 9,2
o Reitoria - 10
o Grupos de Trabalho - 10
o Representantes Comitê Gestor RNP - 10
Q6.9 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Os cursos, palestras, a organização e o ambiente escolhido é
excelente
 Muito bom em termos de troca de conhecimento, bons conteúdos
dos seminários
 É uma grande interação de pessoas no ponto de presença além da
troca de informações
 Pelo conteúdo com qualidade, bem organizado
 Gostei dos temas das palestras
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Melhorar quantidade dos temas apresentando variedade com
maior diversidade de assunto
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 Ter workshop 2 vezes ao ano
 Ter mais divulgação
 Nem sempre a localização é de fácil acesso, às vezes pela
distância
 Temos certas dificuldades para comparecer em virtude das verbas
disponibilizadas
Q6C Escola Superior de redes
Q6.10 Você conhece o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 70 entrevistados (92,1%)
sabem que a RNP possui este serviço
 Os entrevistados que conhecem este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 32 (45,7%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 21 (30,0%)
o Núcleos RUTE - 5 (7,1%)
o Consórcios Rede COMEP - 7 (10,0%)
o Reitoria - 3 (4,3%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,4%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,4%)
Q6.11 Você utiliza o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 60 entrevistados (78,9%)
utilizam este serviço da RNP
 Os entrevistados que utilizam este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 26 (43,3%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 20 (33,3%)
o Núcleos RUTE - 4 (6,7%)
o Consórcios Rede COMEP - 6 (10,0%)
o Reitoria - 3 (5,0%)
o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,7%)
Q6.12 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 9,25
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,4
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 9,0
o Núcleos RUTE - 10
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o
o
o
o

Consórcios Rede COMEP - 8,8
Reitoria - 9,3
Grupos de Trabalho - N/A
Representantes Comitê Gestor RNP - 8,0

Q6.13 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 A escola atende a demanda para a capacitação dos técnicos
 São cursos práticos, com bastante material teórico e prático para
fixar o aprendizado dos cursos
 São proativos em laboratórios bem equipados
 O material didático é muito bem preparado e prático
 Fazem cursos de vídeo conferência
 Excelente qualidade dos professores
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Deveria ter outras cidades, ser regional
 Falta de capacidade técnica do instrutor
 Carga horária reduzida nos cursos de governança, poucas vagas
 Com muita aula teórica e pouca prática
 Porque tem problemas com o material devido à demanda de
muitos cursos e que são cursos bons
Q6D Acesso a Informações sobre Capacitação nos Sites RNP para
Capacitação da Escola Superior de Redes
Q6.14 Você conhece o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 61 entrevistados (80,3%)
sabem que a RNP possui este serviço
 Os entrevistados que conhecem este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 29 (47,5%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 20 (32,8%)
o Núcleos RUTE - 4 (6,6%)
o Consórcios Rede COMEP - 5 (8,2%)
o Reitoria - 2 (3,3%)
o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,6%)
Q6.15 Você utiliza o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 56 entrevistados (73,7%)
utilizam este serviço da RNP
 Os entrevistados que utilizam este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 27 (48,2%)
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o
o
o
o
o
o

Usuário Técnico (Gestor de TI) - 20 (35,7%)
Núcleos RUTE - 2 (3,6%)
Consórcios Rede COMEP - 4 (7,1%)
Reitoria - 2 (3,6%)
Grupos de Trabalho - N/A
Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,8%)

Q6.16 Quais principais informações que busca?
o Programas de cursos
o Cursos disponíveis palestrantes, sobre os palestrantes
data/local
o Agenda e conteúdo de cursos
o Cursos oferecidos e localização, horários e datas
o Materiais usados em discussões
o Informações
o Vagas disponíveis para cursos
o Quem vai ministrar dúvidas de configuração de rede
o Controle dos participantes
o Aprovação de alunos nos cursos
o Conteúdo dos cursos, carga horária e local
o Calendário, cursos e materiais
o Cursos específicos da minha área TI
o Calendário dos cursos
o Novos cursos e controle de datas de cursos
o Disponibilidade, cursos, datas, inscrição e local
o Serviços, cursos e projetos novos
o Gerenciar inscrições e aprovar inscrições, disponibilidade
de cursos
o Disponibilidade de cursos, calendários dos cursos e
número de vagas
o Material de apoio / trabalhos publicados.
o Segurança nas informações
o Cursos com parceria RNP
Q6.17.1
encontrou?

Teve alguma das informações informação que procurou e não
 Dentre os entrevistados avaliados, 4 entrevistados (5,3%)
disseram que não localizaram informações
 Os entrevistados que não encontraram informações da RNP
apresentam a seguinte distribuição dentre os representantes das
partes interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 2 (50,0%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 2 (50,0%)
o Núcleos RUTE - N/A
o Consórcios Rede COMEP - N/A
o Reitoria - N/A
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o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - N/A
Q6.17.2

Qual?
o
o
o
o

Lista de alunos inscritos
EM 04 - Não consegui essa informação
Curso de POP Zabbix
Data Center

Q6.18 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 9,38
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,6
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 9,1
o Núcleos RUTE - 10
o Consórcios Rede COMEP - 9,0
o Reitoria - 9,0
o Grupos de Trabalho - N/A
o Representantes Comitê Gestor RNP - 10
Q6.19 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Tudo o que procuro eu encontro fácil, é interativo e fácil navegar
 Com a mudança do layout melhorou muito, tem mais opções de
filtro para pesquisar os candidatos que foram aprovados e
reprovados
 As informações são claras e objetivas e de fácil acesso
 Pelo conteúdo dos cursos, os professores estão acima da média
além dos cursos que seguem a mesma média
 Facilidade, acesso, o material didático é prático
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 O site deveria ser mais fácil para procurar informação de pré
matricula, antes era na frente agora está confuso de encontrar
 Precisa expor mais, expandir e ser mais ousada
 Precisam mexer no site para interagir melhor, ser mais fácil a
busca de informações
 Simplificar mais
 Melhorar organização, difícil localização
Q7A Papéis e Atuação RNP: Organização com atuação internacional que
mantém relacionamento nos principais fóruns regionais internacionais de redes
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acadêmicas nacionais e que participa de projetos colaborativos que requerem a
utilização da infraestrutura de rede acadêmica brasileira, a Rede Ipê.
Q7.1 Você sabe que a RNP atua dessa forma?
 Dentre os entrevistados avaliados, 58 entrevistados (76,3%)
sabem que a RNP atua com este papel
 Os entrevistados que conhecem esta atuação da RNP apresentam
a seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 27 (46,6%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 14 (24,1%)
o Núcleos RUTE - 7 (12,1%)
o Consórcios Rede COMEP - 5 (8,6%)
o Reitoria - 3 (5,2%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,7%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,7%)
Q7.2 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 9,24
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,4
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,8
o Núcleos RUTE - 9,3
o Consórcios Rede COMEP - 9,6
o Reitoria - 9
o Grupos de Trabalho - 10
o Representantes Comitê Gestor RNP - 9,0
Q7.3 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 É uma instituição que representa o País no mesmo nível que lá
fora Europa e América
 A equipe está em Salvador em um workshop através da Rede Ipê
e com a Rede Clara para a América Latina
 A importância da integração internacional tanto para rede como
para os profissionais
 Procura participar em fóruns, seminários nacionais e
internacionais, procura estar atualizada e acompanha o
desenvolvimento
 Por representar o Brasil de uma forma intensa no exterior
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Não consigo visualizar, a perda de sinal é grande
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 Acredito que falta mais comunicação sobre a rede internacional,
mas acredito ser boa, nunca usei, mas sei que atua
 Nossa área de convênio é possível melhorar nas oportunidades de
projetos, Eduroam com senha para entrar em qualquer
universidade
 Pelas limitações de conectividade, mas RNP participa de forma
ótima nos fóruns
Q7B Reputação, Credibilidade e Imagem Institucional da RNP – Brasil
Q7.4 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 9,48
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,4
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 9,3
o Núcleos RUTE - 9,7
o Consórcios Rede COMEP - 9,7
o Reitoria - 9,2
o Grupos de Trabalho - 10
o Representantes Comitê Gestor RNP - 10
Q7.5 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 É uma referência no Brasil com excelência de serviços atuando
nas instituições de ensino e cultura
 Participo de conversas com outros colegas e ninguém se queixa
da RNP que é respeitada pelos serviços de qualidade que presta
 Nunca tive problemas com os serviços oferecidos. São serviços de
muita importância para as universidades se conectarem
 Excelente, credibilidade e segurança, incentivadora das pesquisas
e desenvolvimento em tecnologia da informação e comunicação
 Acho que não é tão conhecida quanto esperávamos, falta
marketing
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Pela limitação da velocidade e dos links da banda e queda dos
serviços
 Porque nas últimas reuniões foram questionados alguns
problemas que a RNP precisa melhorar, pois são serviços de
relevância
 Em função ao ano 2012, devido aos serviços que ficaram bem
abaixo do desejado
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Q7C Reputação, Credibilidade e Imagem Institucional da RNP -- Exterior
Q7.6 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 9,13
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,2
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 9,0
o Núcleos RUTE - 9,3
o Consórcios Rede COMEP - 9,0
o Reitoria - 9,0
o Grupos de Trabalho - 9,0
o Representantes Comitê Gestor RNP - 9,0
Q7.7 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Pelas parcerias na America Latina
 Acredito ser a rede de pesquisa muito bem conceituada na
comunidade exterior
 A RNP sempre foi a líder de oferecimento de canais de
comunicação
 Tive um fórum em Chicago e Washington e fizemos uma
apresentação em rede Rute e foi um sucesso, tenho orgulho disso
 Conheço da América Latina porque escuto das pessoas envolvidas
na área de outros países, pois funciona bem, o sinal é claro
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Acho que a reputação é excelente, mas talvez precise ampliar
mais a sua atuação
 Porque o Brasil ainda é de 3º mundo e a infraestrutura que temos
hoje não se compara com outros países
 Falta mais divulgação e conhecimento da instituição
Q7D Rede de Relacionamento e Capacidade Articulação Institucional no
Brasil
Q7.8 Você conhece o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 42 entrevistados (55,3%)
sabem que a RNP possui este serviço
 Os entrevistados que conhecem este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 25 (59,5%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 6 (14,3%)
o Núcleos RUTE - 3 (7,1%)
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o
o
o
o

Consórcios Rede COMEP - 4 (9,5%)
Reitoria - 2 (4,8%)
Grupos de Trabalho - 1 (2,4%)
Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (2,4%)

Q7.9 Você utiliza o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 38 entrevistados (50%)
utilizam este serviço da RNP
 Os entrevistados que utilizam este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 21 (55,3%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 6 (15,8%)
o Núcleos RUTE - 3 (7,9%)
o Consórcios Rede COMEP - 4 (10,5%)
o Reitoria - 2 (5,3%)
o Grupos de Trabalho - 1 (2,6%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (2,6%)
Q7.10 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 9,47
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,6
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 9,3
o Núcleos RUTE - 9,6
o Consórcios Rede COMEP - 8,5
o Reitoria - 10
o Grupos de Trabalho - 10
o Representantes Comitê Gestor RNP - 8,0
Q7.11 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Sempre aumenta a proximidade para com o cliente
 Estar envolvida com alguns ministérios, RNP aumentou seu poder
de articulação
 Tem grande capacidade de articulação e parceria
 Através da capacitação das instituições ligadas a ela, para que as
políticas sejam executadas
 Tem transparência, o serviço é bem estruturado e bem executado
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Melhorar um pouco alguns serviços que deixam a desejar como a
falta de comunicação dos Pops que não dão retorno
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 Rede metropolitana falhou, delegou muita coisa quando não
devia. Faltou mais proximidade
 Falta mais contato com a organização
 Mais por conta do marketing, as pessoas ainda tem dificuldade de
saber quais benefícios a RNP traz para a Universidade
 Precisa melhorar o networking da rede em termos de ter mais
pessoas
Q8
Avaliação Final da Satisfação com a RNP
Q8A Acesso a Informações Gerais nos Sites RNP
Q8.1 Você conhece o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 71 entrevistados (93,4%)
sabem que a RNP possui este serviço
 Os entrevistados que conhecem este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 31 (43,7%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 22 (31,0%)
o Núcleos RUTE - 6 (8,5%)
o Consórcios Rede COMEP - 8 (11,3%)
o Reitoria - 2 (2,8%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,4%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,4%)
Q8.2 Você utiliza o serviço?
 Dentre os entrevistados avaliados, 70 entrevistados (92,1%)
utilizam este serviço da RNP
 Os entrevistados que utilizam este serviço da RNP apresentam a
seguinte distribuição dentre os representantes das partes
interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 30 (42,9%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 22 (31,4%)
o Núcleos RUTE - 6 (8,6%)
o Consórcios Rede COMEP - 8 (11,4%)
o Reitoria - 2 (2,9%)
o Grupos de Trabalho - 1 (1,4%)
o Representantes Comitê Gestor RNP - 1 (1,4%)
Q8.3 Quais principais informações que busca?
o Panorama de tráfego
o Tráfego do backbone
o Monitoramento Backbone, panorama da rede, noticias no
geral da RNP workshop
o Relatórios
o Ferramentas como tráfego, gerenciamento de rede, eventos
e notas dos CAIS
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o Serviços e Operações
o Uso de banda, contato ponto de presença e o uso da banda
backbone
o Web conferência e vídeo conferência
o Parte técnica, novos serviços e novas oportunidades de
tecnologia
o Relativos links backbones, velocidade, capacitação
disponíveis para estatísticas de utilização no Brasil
o Descrição dos serviços que a RNP tem, informação sobre
novos serviços
o Sobre eventos da rede coisas do dia a dia, informações de
curso e eventos inesperados
o Problemas com conexão, artigos e projetos
o Informações operacionais, eventos, Rute, Comepe os PoPs
o Noticias, projetos e serviços novos
o Links e eventos
o Panorama da rede, informações sobre grupo de trabalho
o Ver como está a rede Ipê em nível nacional
o Publicações / Informações sobre cursos
o Links disponíveis
o Capacitação e eventos
o Projetos em backbone
o Evolução da conectividade
o Conhecimento técnico
o Agencia de noticias
o Noticias sobre ministérios
o Inovações
o Informações sobre rede
o Gerenciamento Backbone
o Divulgação de eventos
o Rede metropolitana
o Mapa de conectividade
o Possibilidades de trabalhos internos
o Projetos em andamento
o Documentos de atualização
o Redeconect
o Serviços disponíveis
Q8.4.1 Teve alguma informação que procurou e não encontrou ?
 Dentre os entrevistados avaliados, 7 entrevistados (9,2%)
disseram que não localizaram informações
 Os entrevistados que não encontraram informações da RNP
apresentam a seguinte distribuição dentre os representantes das
partes interessadas avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 4 (57,1%)
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 2 (28,6%)
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o
o
o
o
o

Núcleos RUTE - 1 (14,3%)
Consórcios Rede COMEP - N/A
Reitoria - N/A
Grupos de Trabalho - N/A
Representantes Comitê Gestor RNP - N/A

Q8.4.2 Qual?
o Foi um serviço que descontinuou e não tinha informações
de sua parada
o Informações sobre segurança e documentos sobre
infraestrutura
o Sobre eventos que acontecem no backbone, não há
divulgação, é muito político e restrito
o Cafe/ ICPEdu não encontro as informações desejadas
sobre esses serviços
o Um pouco mais da história da RNP no Brasil, é
fundamental conhecer a história da RNP
o Informação de contato de funcionários por hierarquia
o Localizar PPO Botafogo
Q8.5 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 8,72
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,1
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,3
o Núcleos RUTE - 8,3
o Consórcios Rede COMEP - 8,5
o Reitoria - 8,5
o Grupos de Trabalho - 10
o Representantes Comitê Gestor RNP - 9,0
Q8.6 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 É um site fácil e simples de achar o que preciso
 O site é interativo, completo e objetivo
 Pela facilidade de acesso
 Fácil visualização das informações
 Tem as informações que preciso encontrar
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 As informações poderiam ser mais detalhadas sobre serviços que
a RNP oferece
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 O site ainda tem carência quanto à localização de informações,
melhorando a localização por assunto, histórico de documentos
 A freqüência da noticia publicada poderia ser maior
 A página precisa ter uma atualização mais recente
 É um site complicado, difícil de encontrar as informações, ele
poderia ser mais simplificado, ficaria mais fácil e ágil
Q8B Grau de Contribuição da RNP para a Missão, Objetivos e Metas
Estratégicas da Instituição
Q8.7 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 9,28
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,3
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,9
o Núcleos RUTE - 9,7
o Consórcios Rede COMEP - 9,3
o Reitoria - 9,25
o Grupos de Trabalho - 10
o Representantes Comitê Gestor RNP - 10
Q8.8 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Porque o papel na comunidade acadêmica no Brasil é essencial
com constantes inovações
 Se não fosse a RNP, não seria possível cumprir as metas
 Para algumas instituições a RNP contribui muito para realizar
pesquisas
 Ela promove internet para nós e tem um papel importantíssimo
 Porque tem atendido as nossas necessidades, que são basicamente
com a conectividade sem quedas de sinal
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Porque precisa melhorar na região norte, o sinal é bem fraco e tem
quedas
 Contribui bastante mais ainda não de forma fundamental para qe
atinjamos nossos objetivos
 Falta mais comunicação sobre os serviços disponibilizados pela
RNP, falta mais marketing
 O material que recebo é genérico e tenho que fazer uma releitura
para nossa realidade
 Falta visibilidade de resultado por parte da RNP, sei que existe,
mas a comunidade não tem essa visão
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Q8C Reputação, Credibilidade e Imagem Institucional da RNP Geral Brasil e no Exterior
Q8.9 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 9,34
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,3
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 9,1
o Núcleos RUTE - 9,7
o Consórcios Rede COMEP - 9,5
o Reitoria - 9,0
o Grupos de Trabalho - 10
o Representantes Comitê Gestor RNP - 10
Q8.10 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Prestam serviços de boa qualidade
 Excelente reputação, porque tem serviços de qualidade
 Pela transparência e credibilidade
 Justamente pelos serviços que oferecem apoiando as iniciativas
dos projetos das instituições
 Considero uma organização idônea
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Deveria ter mais divulgação através de eventos em meios de
comunicação
 Precisa melhorar o aspecto da Gestão Adm profissionalização dos
PoP
 Por conta de não atingir uma banda larga, que não atende as
necessidades da Instituição por conta das quedas
 Precisa ter uma visão mais institucional dela nos PoPs
Q8D Avaliação Geral Satisfação sobre a RNP
Q8.11 Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a melhor nota (Excelente) e 1 a pior
nota (Ruim), qual sua avaliação sobre a atuação da RNP nesse aspecto?
 A média simples das notas dos entrevistados que conhecem a
atuação da RNP neste papel é de 8,98
 As médias das notas dos entrevistados apresentam a seguinte
distribuição dentre os representantes das partes interessadas
avaliadas:
o POPs (Técnico e Administrativo) - 9,1
o Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,6
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o
o
o
o
o

Núcleos RUTE - 9,2
Consórcios Rede COMEP - 9,1
Reitoria - 9,2
Grupos de Trabalho - 10
Representantes Comitê Gestor RNP - 9,0

Q8.12 Quais os principais motivos para a nota?
Dentre os principais motivos positivos para as notas, podemos destacar:
 Fundamental para o estudo de nível superior e instituições de
pesquisa
 Cumpre o papel satisfatoriamente levando a rede para as
instituições
 É a favor do crescimento e desenvolvimento do País
 Treinamentos periódicos que atendem as nossas necessidades
 Atendimento técnico que atende a nossa demanda
 Forte fator de desenvolvimento nas instituições
Dentre os principais motivos negativos para as notas, podemos destacar:
 Conhecer a aplicação prática dos serviços poderia ajudar mais a
instituição
 Melhorar pontos como projetos de banda larga
 Levar a internet para o interior
 Tem sempre que evoluir
 Precisa se fazer um marketing maior
Q8.13 Algum comentário adicional?
 Existem uma necessidade de expandir a banda larga para 4 gigas
 Ter reuniões com a direção da RNP mais esclarecedoras e
receptivas
 Dar uma atenção maior para a região Norte e Nordeste, com a
abrangência de cursos nessa região
 Enviar por e-mail informações sobre novos serviços
 Maior divulgação dos serviços pela RNP, seja por site, e-mail,
meios de comunicação
 Para o Amapá e Roraima tem ainda deficiência na conectividade
de internet por parte da RNP
 Que houvesse um profissional do RC dos clientes, que
pudéssemos acompanhar nossas solicitações e demanda com
informações
 Projeto Cafe temos sentido que os processos de implantação são
lentos. Necessita diminuir a burocracia e ter mais agilidade
 Acredito na RNP e que vem contribuindo para o desenvolvimento
do País
 É um projeto que deu certo e cada vez mais evoluindo e Alagoas
reconhece como parceiro
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 Está cada vez mais chegando a municípios que tem dificuldade
burocrática
 Dar mais apoio aos PoPs das cidades mais distantes com mais
cursos colocando-os tão atualizados quanto os PoPs da cidade
 Está faltando apoio, a RNP tem know how para levar internet para
o interior para todos os órgãos estaduais e federais
 Essa avaliação deveria ser eletrônica e chamaria o pessoal da
Coordenadora Técnica e responderíamos em conjunto
 O pessoal do relacionamento precisa se comunicar conosco,
principalmente quando afetar o POP
 A RNP é para nos uma bengala e nos apóia, ajuda sempre a
cumprir nossas missões que sem a qual não atingiriamos nossos
objetivos
 Melhorar a parte do link porque não conseguimos usar o
backbone. Os links são suficientes Cafe e fone@RNP
 A RNP procura sempre cumprir o plano técnico e que muitas
vezes não depende dela, e sim de outras
 Ter uma visita periódica ou contato mais freqüente da RNP
 Que a RNP tivesse uma atuação mais regionalizada, mas
customizada
 A RNP poderia avançar mais como articuladora de software de
uso comunicativo nas universidades
 A importância de se investir mais em regiões mais distantes
principalmente na área da saúde
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5. Índice de Satisfação Partes Interessadas RNP
A partir dos resultados obtidos na pesquisa de satisfação partes interessadas RNP
2012, realizamos as ponderações das respostas a partir da relevância e importância de
cada grupo de parte interessada avaliada e da natureza de cada questão, classificando às
entre necessidade, expectativa e percepção.
5.1. Relevância das Partes Interessadas
Consideramos a seguinte distribuição e pesos abaixo para classificação da
relevância de cada parte interessada no cálculo do grau de satisfação consolidado em
relação à RNP:
Relevância Alta (Peso para Ponderação 2,0)
 Usuário Técnico (Gestor de TI)
 Reitoria
 Representantes Comitê Gestor RNP
Relevância Média (Peso para Ponderação 1,5)
 POPs (Técnico e Administrativo)
 Consórcios Rede COMEP
Relevância Normal (Peso para Ponderação 1,0)
 Núcleos RUTE
 Grupos de Trabalho
5.2. Relevância das Questões Avaliadas
Da mesma forma, aplicamos a seguinte distribuição de pesos para as questões de
avaliação (notas de 1 a 10), classificando-as em necessidade (relevância alta na
avaliação de satisfação), expectativa (relevância média na avaliação de satisfação) e
percepção (relevância normal na avaliação de satisfação), conforme a seguir:
Necessidade - Relevância Alta (Peso para Ponderação 2,0)
 Q3A (Q3.2) Papéis e Atuação RNP: Prestadora de serviços de rede, por
meio da Rede Ipê, para integrar instituições públicas e privadas das
comunidades de ensino superior e pesquisa, cultura e saúde no Brasil,
provendo tráfego de dados nacional e internacional e acesso Internet
commodity
 Q3B (Q3.5) Dimensionamento da Capacidade da Rede Ipê (Backbone
RNP)
 Q3C (Q3.8) Dimensionamento da Capacidade de Rede (Instituição)
 Q3D (Q3.11) Dimensionamento da Capacidade Internacional da Rede
Ipê (Backbone RNP)
 Q3E (Q3.14) Disponibilidade da Rede Ipê
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Q3F (Q3.17) Parâmetros Aceitáveis de Perdas de Pacotes e Retardo
Q3G (Q3.21) Service Desk para Conexão - Atendimento às Chamadas,
Resolução de Problemas, Nível de Conhecimento Técnico Equipe de
Atendimento e Grau de Satisfação
Q3H (Q3.25) POP - Atendimento às Chamadas, Resolução de
Problemas, Nível de Conhecimento Técnico da Equipe de Atendimento e
Grau de Satisfação
Q3I (Q3.29) Centro de Engenharia e Operações (CEO) - Atendimento às
Chamadas, Resolução de Problemas, Nível de Conhecimento Técnico
Equipe de Atendimento e Grau de Satisfação
Q3J (Q3.33) Suporte e Segurança (CAIS) - Atendimento às Chamadas,
Resolução de Problemas, Nível de Conhecimento Técnico Equipe de
Atendimento e Grau de Satisfação
Q4A (Q4.4) Papéis e Atuação RNP: Prestadora de serviços de TIC para
instituições públicas e privadas das comunidades de ensino superior e
pesquisa, cultura e saúde no Brasil
Q4B (Q4.8) Comunicação e Colaboração: Conferência Web,
fone@RNP, Videoconferência, webconferência, Telepresença
Q4C (Q4.12) Disponibilização de Conteúdos Digitais
Q4D (Q4.16) Gestão de Identidade: CAFe ICPEdu.
Q4E (Q4.20) Serviços de Hospedagem Estratégica: IDC
Q4F (Q4.24) Infraestrutura da Rede Ipê: FIX/PTTMetro de Brasília.
Q4G (Q4.28) Service Desk para Serviços
Q8A (Q8.5) Acesso a Informações Gerais nos Sites RNP
Q8D (Q8.11) Avaliação Geral Satisfação sobre a RNP

Expectativa - Relevância Média (Peso para Ponderação 1,5)
 Q5A (Q5.4) Papéis e Atuação RNP: Promotora do desenvolvimento
tecnológico de novos protocolos, serviços e aplicações de redes por meio
de apoio a pesquisadores brasileiros para execução de projetos no Brasil
 Q5B (Q5.9) Capacidade de Gestão da RNP para a Execução de Projetos
na Instituição
 Q5C (Q5.14) Capacidade de Suporte Administrativo da RNP para a
Execução de Projetos na Instituição
 Q5D (Q5.17) RNP como Executora gestora de projetos em TIC para os
Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Educação
(MEC); Saúde (MS) e Cultura (MinC)
 Q6A (Q6.4) Papéis e Atuação RNP: Promotora de desenvolvimento
profissional por meio da oferta de cursos práticos intensivos em
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para técnicos em
instituições públicas das comunidades de ensino superior e pesquisa,
cultura e saúde e, também, em instituições privadas
 Q6B (Q6.8) Eventos/Seminários
 Q6C (Q6.12) Escola Superior de redes
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Q6D (Q6.18) Acesso a Informações sobre Capacitação nos Sites RNP
para Capacitação da Escola Superior de Redes

Percepção - Relevância Normal (Peso para Ponderação 1,0)
 Q2 (Q2.2)
Papéis e Atuação RNP: Executora de políticas públicas em
TIC para os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI);
Educação (MEC); Saúde (MS) e Cultura (MinC)
 Q7A (Q7.2) Papéis e Atuação RNP: Organização com atuação
internacional que mantém relacionamento nos principais fóruns regionais
internacionais de redes acadêmicas nacionais e que participa de projetos
colaborativos que requerem a utilização da infraestrutura de rede
acadêmica brasileira, a Rede Ipê
 Q7B (Q7.4) Reputação, Credibilidade e Imagem Institucional da RNP –
Brasil
 Q7C (Q7.6) Reputação, Credibilidade e Imagem Institucional da RNP –
Exterior
 Q7D (Q7.10) Rede de Relacionamento e Capacidade Articulação
Institucional no Brasil
 Q8B (Q8.7) Grau de Contribuição da RNP para a Missão, Objetivos e
Metas Estratégicas da Instituição
 Q8C (Q8.9) Reputação, Credibilidade e Imagem Institucional da RNP
Geral - Brasil e no Exterior
5.3. Resultados Índice de Satisfação Partes Interessadas RNP – Visão
Consolidada
A partir da aplicação dos pesos atribuídos para cada parte interessada e questão
avaliada sobre a média das respostas obtidas através da pesquisa, temos o seguinte
resultado, em um total possível de 10,0 pontos:

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO
PARTES INTERESSADAS RNP 2012
=

8,91
Tal resultado foi obtido a partir da aplicação dos pesos das questões à média
ponderada do resultado de cada questão em relação à relevância de cada parte
interessada (peso partes interessadas), através da seguinte equação:
MPQ2 .PPQ2 + MPQ3A.PPQ3A + MPQ3B.PPQ3B + MPQn.PPQn (...)
PPQ2 + PPQ3A + PPQ3B + PPQn (...)
sendo MP = Média Ponderada da Questão - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada, calculada seguindo a mesma metodologia - e PP =
Peso Ponderação da questão.
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Realizando o recorte por cada uma das partes interessadas avaliadas, temos os
seguintes resultados:








POPs (Técnico e Administrativo): 9,06
Usuário Técnico (Gestor de TI): 8,65
Núcleos RUTE: 9,23
Consórcios Rede COMEP: 8,80
Reitoria: 9,25
Grupos de Trabalho: 9,75
Representantes Comitê Gestor RNP: 8,75

5.4. Resultados Índice de Satisfação Partes Interessadas RNP – Visão
Detalhada
Os resultados obtidos no índice de satisfação partes interessadas RNP derivam
da aplicação da equação acima para uma das questões abaixo:


Q2 (2.2) Papéis e Atuação RNP: Executora de políticas públicas em
TIC para os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI);
Educação (MEC); Saúde (MS) e Cultura (MinC).
Peso Ponderação: 1,0
o A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 8,83



Q3A (3.2) Papéis e Atuação RNP: Prestadora de serviços de rede,
por meio da Rede Ipê, para integrar instituições públicas e privadas
das comunidades de ensino superior e pesquisa, cultura e saúde no
Brasil, provendo tráfego de dados nacional e internacional e acesso
Internet commodity.
Peso Ponderação: 2,0
o A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 8,70



Q3B (3.5) Dimensionamento da Capacidade da Rede Ipê (Backbone
RNP).
Peso Ponderação: 2,0
o A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 8,77



Q3C (3.8) Dimensionamento da Capacidade de Rede (Instituição).
Peso Ponderação: 2,0
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o A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 8,21


Q3D (3.11) Dimensionamento da Capacidade Internacional da Rede
Ipê (Backbone RNP).
Peso Ponderação: 2,0
o A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 8,36



Q3E (3.14) Disponibilidade da Rede Ipê.
Peso Ponderação: 2,0
o A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 8,36



Q3F (3.17) Parâmetros Aceitáveis de Perdas de Pacotes e Retardo.
Peso Ponderação: 2,0
o A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 9,18



Q3G (3.21) Service Desk para Conexão - Atendimento às Chamadas,
Resolução de Problemas, Nível de Conhecimento Técnico Equipe de
Atendimento e Grau de Satisfação.
Peso Ponderação: 2,0
o A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 9,04



Q3H (3.25) POP - Atendimento às Chamadas, Resolução de
Problemas, Nível de Conhecimento Técnico da Equipe de
Atendimento e Grau de Satisfação.
Peso Ponderação: 2,0
o A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 9,14



Q3I (3.29) Centro de Engenharia e Operações (CEO) - Atendimento
às Chamadas, Resolução de Problemas, Nível de Conhecimento
Técnico Equipe de Atendimento e Grau de Satisfação.
Peso Ponderação: 2,0
o A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 9,45
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Q3J (3.33) Suporte e Segurança (CAIS) - Atendimento às Chamadas,
Resolução de Problemas, Nível de Conhecimento Técnico Equipe de
Atendimento e Grau de Satisfação.
Peso Ponderação: 2,0
o A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 9,06



Q4A (4.4) Papéis e Atuação RNP: Prestadora de serviços de TIC
para instituições públicas e privadas das comunidades de ensino
superior e pesquisa, cultura e saúde no Brasil.
Peso Ponderação: 2,0
o A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 8,87



Q4B (4.8) Comunicação e Colaboração: Conferência Web,
fone@RNP, Videoconferência, webconferência, Telepresença.
Peso Ponderação: 2,0
o A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 8,93



Q4C (4.12) Disponibilização de Conteúdos Digitais.
Peso Ponderação: 2,0
o A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 8,89



Q4D (4.16) Gestão de Identidade: CAFe ICPEdu.
Peso Ponderação: 2,0
o A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 8,67



Q4E (4.20) Serviços de Hospedagem Estratégica: IDC.
Peso Ponderação: 2,0
 A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 7,50



Q4F (4.24) Infraestrutura da Rede Ipê: FIX/PTTMetro de Brasília.
Peso Ponderação: 2,0
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 A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 9,08


Q4G (4.28) Service Desk para Serviços.
Peso Ponderação: 2,0
o A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 9,39



Q5A (5.4) Papéis e Atuação RNP: Promotora do desenvolvimento
tecnológico de novos protocolos, serviços e aplicações de redes por
meio de apoio a pesquisadores brasileiros para execução de projetos
no Brasil.
Peso Ponderação: 1,5
o A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 9,01



Q5B (5.9) Capacidade de Gestão da RNP para a Execução de
Projetos na Instituição.
Peso Ponderação: 1,5
o A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 8,99



Q5C (5.14) Capacidade de Suporte Administrativo da RNP para a
Execução de Projetos na Instituição.
Peso Ponderação: 1,5
o A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 8,74



Q5D (5.17) RNP como Executora gestora de projetos em TIC para os
Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Educação
(MEC); Saúde (MS) e Cultura (MinC).
Peso Ponderação: 1,5
 A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 8,99



Q6A (6.4) Papéis e Atuação RNP: Promotora de desenvolvimento
profissional por meio da oferta de cursos práticos intensivos em
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para técnicos em
instituições públicas das comunidades de ensino superior e pesquisa,
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cultura e saúde e, também, em instituições privadas.
Peso Ponderação: 1,5
 A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 9,09


Q6B (6.8) Eventos/Seminários.
Peso Ponderação: 1,5
 A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 9,35



Q6C (6.12) Escola Superior de redes.
Peso Ponderação: 1,5
 A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 9,21



Q6D (6.18) Acesso a Informações sobre Capacitação nos Sites RNP
para Capacitação da Escola Superior de Redes.
Peso Ponderação: 1,5
 A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 9,35



Q7A (7.2) Papéis e Atuação RNP: Organização com atuação
internacional que mantém relacionamento nos principais fóruns
regionais internacionais de redes acadêmicas nacionais e que
participa de projetos colaborativos que requerem a utilização da
infraestrutura de rede acadêmica brasileira, a Rede Ipê.
Peso Ponderação: 1,0
 A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 9,20



Q7B (7.4) Reputação, Credibilidade e Imagem Institucional da RNP
– Brasil.
Peso Ponderação: 1,0
 A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 9,46



Q7C (7.6) Reputação, Credibilidade e Imagem Institucional da RNP
– Exterior.
Peso Ponderação: 1,0
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 A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 9,12


Q7D (7.10) Rede de Relacionamento e Capacidade Articulação
Institucional no Brasil.
Peso Ponderação: 1,0
 A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 9,45



Q8A (8.5) Acesso a Informações Gerais nos Sites RNP.
Peso Ponderação: 2,0
 A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 8,69



Q8B (8.7) Grau de Contribuição da RNP para a Missão, Objetivos e
Metas Estratégicas da Instituição.
Peso Ponderação: 1,0
 A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 9,23



Q8C (8.9) Reputação, Credibilidade e Imagem Institucional da RNP
Geral - Brasil e no Exterior.
Peso Ponderação: 1,0
 A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 9,30



Q8D (8.11) Avaliação Geral Satisfação sobre a RNP.
Peso Ponderação: 2,0
 A média ponderada - de acordo com os pesos aplicados para a
relevância de cada parte interessada - das notas dos entrevistados
que conhecem a atuação da RNP neste papel é de 8,95
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6. Análises e Conclusões Pesquisa e Índice de
Satisfação Partes Interessadas RNP
Com base na análise dos resultados obtidos na pesquisa e no índice de satisfação
das partes interessadas RNP concluímos que:
 Os resultados da pesquisa são estatisticamente representativos de forma
consolidada e especificamente para os POPs, Gestores de TI, Rede
COMEP e Comitê Gestor RNP.
 Porém os resultados não são estatisticamente representativos para Núcleo
RUTE, Reitoria e Grupos de Trabalho, em função da quantidade de
entrevistas realizadas. Nestes casos, para que as recomendamos que
sejam realizadas entrevistas adicionais que totalizem idealmente 20% do
universo (no mínimo 18% do universo), em período onde a
disponibilidade dos entrevistados seja maior (uma vez que o período de
realização da presente pesquisa, Dezembro-Janeiro, costuma ser de
difícil contato, dado o calendário profissional desses públicos).
 De qualquer forma, para o Comitê Gestor RNP, apesar de
estatisticamente representativo, recomendamos a realização da pesquisa
com os demais representantes dos Comitês Gestores, dada a relevância e
importância das opiniões de cada um.
 O grau de satisfação das partes interessadas RNP em 2012 apresenta
resultado de 8,91 em um total de 10,0 pontos, o que demonstra um alto
grau de satisfação geral e específico em relação aos papéis e atuação da
RNP.
 Dentre os principais papéis e atuação da RNP avaliados na pesquisa
todos apresentam alto grau de satisfação (acima de nota 8,0) com alto
grau de conhecimento (acima de 85%) para os papéis de:
o Executora de políticas públicas (8,85 média)
o Prestadora de serviços de rede (8,76 média)
o Prestadora de serviços de TIC (8,90 média)
o Promotora do desenvolvimento profissional (9,12 média)
e médio grau de conhecimento (entre 70% e 85%) para os papéis de:
o Promotora do desenvolvimento tecnológico (81,6%)
o Organização com atuação internacional (76,3%)
que apresentam oportunidade de maior e melhor comunicação e
posicionamento junto as partes interessadas.
 Analisando os principais elementos de necessidade, expectativa e
percepção das partes interessadas, identificamos que suas necessidades
são mais bem atendidas pelo:
 Centro de Engenharia e Operações (CEO) (9,45)
 Service Desk para Serviços (9,39)
 Parâmetros Aceitáveis de Perdas de Pacotes e Retardo (9,18)
 POP (9,14),
suas expectativas são melhor atendidas pelos:
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 Eventos/Seminários (9,35)
 Acesso a Informações sobre Capacitação nos Sites RNP para
Capacitação da Escola Superior de Redes (9,35)
 Escola Superior de redes (9,21),
e suas percepções são melhor atendidas em relação à:
 Reputação, Credibilidade e Imagem Institucional da RNP - Brasil
(9,46)
 Rede de Relacionamento e Capacidade Articulação Institucional
no Brasil (9,45)
 Reputação, Credibilidade e Imagem Institucional da RNP Geral Brasil e no Exterior (9,3),
a serem trabalhados de forma específica de acordo com os pontos
positivos e negativos identificados na pesquisa em plano de ação para
potencialização e proteção do valor e da satisfação das partes
interessadas RNP.
Abaixo, segue detalhamento da análise nos tópicos específicos:
6.1. Representatividade Entrevistados, Amostra e Universo
Considerando o universo total das partes interessadas (407), a amostra final (pós
piloto) (130) e as entrevistas realizadas (76) temos que, de forma consolidada, a
pesquisa realizada é estatisticamente representativa tanto para a amostra (58%) quanto
para o universo de partes interessadas (19%). Avaliando-se cada um dos grupos, temos:


POPs (Técnico e Administrativo): resultado estatisticamente
representativo tanto em relação à amostra final (65%) quanto ao
universo de representantes das partes interessadas (59%)
o Entrevistados: 32 partes interessadas
o Amostra Final: 49 partes interessadas
o Universo: 54 partes interessadas



Usuário Técnico (Gestor de TI): resultado estatisticamente
representativo tanto em relação à amostra final (96%) quanto ao
universo de representantes das partes interessadas (18%)
o Entrevistados: 22 partes interessadas
o Amostra Final: 23 partes interessadas
o Universo: 120 partes interessadas



Núcleos RUTE: resultado representativo estatisticamente em relação
à amostra final (57%) porém não representativo estatisticamente em
relação ao universo de representantes das partes interessadas (13%)
o Entrevistados: 8 partes interessadas
o Amostra Final: 14 partes interessadas
o Universo: 60 partes interessadas
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Consórcios Rede COMEP: resultado estatisticamente representativo
tanto em relação à amostra final (80%) quanto ao universo de
representantes das partes interessadas (20%)
o Entrevistados: 8 partes interessadas
o Amostra Final: 10 partes interessadas
o Universo: 41 partes interessadas



Reitoria: resultado não representativo estatisticamente tanto em
relação à amostra final (17%) quanto ao universo de representantes das
partes interessadas (3%)
o Entrevistados: 4 partes interessadas
o Amostra Final: 24 partes interessadas
o Universo: 120 partes interessadas



Grupos de Trabalho: não representativo estatisticamente tanto em
relação à amostra final (14%) quanto ao universo de representantes das
partes interessadas (13%)
o Entrevistados: 1 parte interessadas
o Amostra Final: 7 partes interessadas
o Universo: 8 partes interessadas



Representantes Comitê Gestor RNP: resultado estatisticamente
representativo tanto em relação à amostra final (33%) quanto ao
universo de representantes das partes interessadas (25%)
o Entrevistados: 1 parte interessadas
o Amostra Final: 3 partes interessadas
o Universo: 4 partes interessadas

6.2. Índice de Satisfação Partes Interessadas RNP
O grau de satisfação das partes interessadas RNP em 2012 apresenta
resultado de 8,91 em um total de 10 pontos, o que demonstra um alto grau de
satisfação geral e específico por parte interessada em relação à RNP, como
demonstra a distribuição abaixo:








POPs (Técnico e Administrativo): 9,06
Usuário Técnico (Gestor de TI): 8,65
Núcleos RUTE: 9,23
Consórcios Rede COMEP: 8,80
Reitoria: 9,25
Grupos de Trabalho: 9,75
Representantes Comitê Gestor RNP: 8,75

Tal resultado positivo pode ser avaliado em cada questão específica, com
destaque para a questão 8.11 da pesquisa que pergunta a avaliação geral da satisfação
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sobre a RNP. Em uma escala de 1 à 10, os entrevistados atribuíram a nota 8,98 (média
simples) na seguinte distribuição:








POPs (Técnico e Administrativo) - 9,1
Usuário Técnico (Gestor de TI) - 8,6
Núcleos RUTE - 9,2
Consórcios Rede COMEP - 9,1
Reitoria - 9,2
Grupos de Trabalho - 10
Representantes Comitê Gestor RNP - 9,0

6.3. Satisfação Papéis RNP
Dentre os principais papéis da RNP avaliados na pesquisa todos
apresentam alto grau de satisfação (acima de nota 8,0) com alto grau de
conhecimento para os papéis 1, 2, 3 e 5 e médio grau de conhecimento para os
papéis 4 e 6, que apresentam oportunidade de maior e melhor comunicação e
posicionamento junto as partes interessadas.
1. Executora de políticas públicas em TIC para os Ministérios da
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Educação (MEC); Saúde
(MS) e Cultura (MinC)
o Grau de Conhecimento (Q2.1) - 70 entrevistados (92,1%)
o Grau de Satisfação (Q2.2) - 8,85 média simples
2. Prestadora de serviços de rede, por meio da Rede Ipê, para integrar
instituições públicas e privadas das comunidades de ensino superior
e pesquisa, cultura e saúde no Brasil, provendo tráfego de dados
nacional e internacional e acesso Internet commodity.
o Grau de Conhecimento (Q3.1) - 75 entrevistados (98,6%)
o Grau de Satisfação (Q3.2) - 8,76 média simples
3. Prestadora de serviços de TIC para instituições públicas e privadas
das comunidades de ensino superior e pesquisa, cultura e saúde no
Brasil.
o Grau de Conhecimento (Q4.1) - 65 entrevistados (85,5%)
o Grau de Satisfação (Q4.4) - 8,9 média simples
4. Promotora do desenvolvimento tecnológico de novos protocolos,
serviços e aplicações de redes por meio de apoio a pesquisadores
brasileiros para execução de projetos no Brasil.
o Grau de Conhecimento (Q5.1) - 62 entrevistados (81,6%)
o Grau de Satisfação (Q5.4) - 9,04 média simples
5. Promotora de desenvolvimento profissional por meio da oferta de
cursos práticos intensivos em Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) para técnicos em instituições públicas das
comunidades de ensino superior e pesquisa, cultura e saúde e,
também, em instituições privadas.
o Grau de Conhecimento (Q5.1) - 71 entrevistados (93,4%)
o Grau de Satisfação (Q5.4) - 9,12 média simples
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6. Organização com atuação internacional que mantém relacionamento
nos principais fóruns regionais internacionais de redes acadêmicas
nacionais e que participa de projetos colaborativos que requerem a
utilização da infraestrutura de rede acadêmica brasileira, a Rede
Ipê.
o Grau de Conhecimento (Q5.1) - 58 entrevistados (76,3%)
o Grau de Satisfação (Q5.4) - 9,24 média simples
6.4. Satisfação Atuação RNP - Necessidades, Expectativas e
Percepções
Dentre os elementos que compõem a atuação da RNP podemos
identificar os principais destaques em termos de satisfação em relação às
necessidades, expectativas e percepções das partes interessadas.
As necessidades avaliadas são mais bem atendidas a partir do seguinte
ranking (média ponderada do grau de satisfação):
 Centro de Engenharia e Operações (CEO) (9,45)
 Service Desk para Serviços (9,39)
 Parâmetros Aceitáveis de Perdas de Pacotes e Retardo (9,18)
 POP (9,14)
 Infraestrutura da Rede Ipê: FIX/PTTMetro de Brasília (9,08)
 Suporte e Segurança (CAIS) (9,06)
 Service Desk para Conexão (9,04)
 Comunicação e Colaboração: Conferência Web, fone@RNP,
Videoconferência, webconferência, Telepresença (8,93)
 Disponibilização de Conteúdos Digitais: (8,89)
 Dimensionamento da Capacidade da Rede Ipê (Backbone RNP)
(8,77)
 Acesso a Informações Gerais nos Sites RNP (8,69)
 Gestão de Identidade: CAFe ICPEdu (8,67)
 Dimensionamento da Capacidade Internacional da Rede Ipê
(Backbone RNP) (8,36)
 Disponibilidade da Rede Ipê (8,36)
 Dimensionamento da Capacidade de Rede (Instituição) (8,21)
 Serviços de Hospedagem Estratégica: IDC (7,5)
As expectativas avaliadas são mais bem atendidas a partir do seguinte
ranking (média ponderada do grau de satisfação):
 Eventos/Seminários (9,35)
 Acesso a Informações sobre Capacitação nos Sites RNP para
Capacitação da Escola Superior de Redes (9,35)
 Escola Superior de redes (9,21)
 RNP como Executora gestora de projetos em TIC para os
Ministérios (8,99)
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 Capacidade de Gestão da RNP para a Execução de Projetos na
Instituição. (8,99)
 Capacidade de Suporte Administrativo da RNP para a Execução
de Projetos na Instituição (8,74)
As percepções avaliadas são mais bem atendidas a partir do seguinte
ranking (média ponderada do grau de satisfação):
 Reputação, Credibilidade e Imagem Institucional da RNP - Brasil
(9,46)
 Rede de Relacionamento e Capacidade Articulação Institucional
no Brasil (9,45)
 Reputação, Credibilidade e Imagem Institucional da RNP Geral Brasil e no Exterior (9,3)
 Grau de Contribuição da RNP para a Missão, Objetivos e Metas
Estratégicas da Instituição (9,23)
 Reputação, Credibilidade e Imagem Institucional da RNP -Exterior (9,12)
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