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Apresentação 
 

A discussão e a primeira edição deste documento se iniciaram com a participação dos gestores da Diretoria 

Adjunta de Relacionamento Dari/RNP.  

Com o objetivo de transformá-lo numa elaboração coletiva, outros gestores da Organização foram 

convidados, em reuniões sucessivas, a avaliar seu conteúdo e apresentar sugestões de aprimoramento.  

Resultante desta metodologia, a presente edição retrata a colaboração da Diretoria Geral, dos diretores 

adjuntos da RNP (DagSer, DagSol, DPD), FNQ, CAIS e GSC.  

O documento se inicia fundamentando o papel das políticas e ratificando o papel da rede de relacionamento 

como importante ativo no ambiente de negócios de empresas e organizações. A partir desta compreensão, 

justifica a necessidade de uma política de relacionamento, com a diretriz geral de estabelecer e consolidar 

na RNP uma cultura de relacionamento sedimentada na perenidade das relações, que contribua para a 

sustentabilidade dos negócios, credibilidade e confiança, legitimando o valor público do Sistema RNP. Entre 

os fundamentos desta política são definidos seus princípios, as diretrizes básicas e os diferenciais almejados.  

Ao segmentar o público com o qual a RNP mantem ou deseja manter um relacionamento nos padrões 

apontados, são elencadas as diretrizes específicas segundo a definição das várias partes interessadas. A partir 

da identificação deste universo, é apresentado o atual mapa de relações da RNP que prioriza as entidades 

com as quais a organização já mantém um relacionamento organizado.  

Finalmente o documento estabelece responsabilidades para que esta política possa ser observada, 

aperfeiçoada e avaliada no âmbito da RNP. 

 

Abril de 2019 
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I. Políticas organizacionais 
 

Funções das políticas 

Políticas organizacionais são guias orientadores da ação administrativa para o atingimento de metas e 

objetivos estabelecidos para a organização. Uma política de relacionamento indica princípios para a conduta 

de uma empresa e diretrizes gerais a serem seguidos pela administração do negócio e seus colaboradores na 

relação com suas partes interessadas.  

Com este entendimento podem ser enumeradas cinco funções básicas das políticas empresariais no processo 

decisório, a saber:  

1. Uniformidade do comportamento na organização  

 

As políticas, na medida em que uniformizam o comportamento dos funcionários e das áreas da 

organização, harmonizam a postura dos colaboradores na condução dos relacionamentos que 

executam buscando maior coerência nas tratativas e entre as várias áreas da organização. 

 

2. Continuidade das decisões  

 

A uniformidade das decisões, consubstanciada nas políticas, colabora para a continuidades das 

decisões ao longo do tempo, não só para atender expectativas das partes interessadas, como 

também diante da troca de gestão organizacional. Entretanto, deve ser destacado que, embora as 

políticas sejam elaboradas tendo em vista o longo prazo, elas não são imutáveis e devem ser 

revisitadas sempre que surgir a necessidade de alterá-las.  

 

3. Sistema de comunicação  

 

Por meio de políticas, a alta administração consegue transmitir aos funcionários suas expectativas. 

Integrantes novos percebem com mais facilidade e clareza as intenções e comportamentos 

esperados dentro da organização.  

 

4. Facilitador na tomada de decisão  

 

A política pode ser entendida como uma decisão tomada antecipadamente. Uma vez estabelecida, é 

esperado que, em toda situação por ela contemplada, sejam aplicadas suas determinações, de forma 

a evitar a tramitação pelos diversos níveis organizacionais. A política propõe procedimentos ou linhas 

de pensamento que diminuam o volume de decisões do administrador e facilitem o processo 

mediante respostas padrão. A ressalva nesse uso das políticas consiste em não utilizar de forma 

indiscriminada, sem considerar as especificidades da situação.  
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5. Proteção contra pressões imediatistas  

 

Como as políticas se fundamentam no longo prazo, suas definições previnem administradores de 

negligenciar aspectos estratégicos em favor de interesses imediatos. Há, obviamente, situações 

extraordinárias que podem desviar o caminho estabelecido em detrimento a uma novidade no 

ambiente. Isso é particularmente observável em mercados dinâmicos e economias instáveis. Nesse 

momento, a política deve ser julgada com propriedade, para que não engesse as ações corretivas e 

adaptativas da empresa. 

Critérios de avaliação das políticas 

A literatura sobre o tema indica quatro critérios sob os quais as políticas devem ser avaliadas: 

1. Flexibilidade e orientação para o futuro. 

2. Abrangência – amplas para cobrir as dificuldades que se desenvolvem ao longo das operações da 

Organização. 

3. Coordenação – Os esforços dos membros da organização devem estar alinhados para os mesmos 

objetivos. 

4. Conformidade com os padrões éticos e alinhamento com valores globais da organização e seus 

objetivos estratégicos. 

 

II. Política de Relacionamento para RNP 
 

Justificativas 

A RNP está imersa em um ambiente com alta instabilidade, povoada de variáveis políticas e econômicas. 

Neste ambiente de alta instabilidade e incertezas, ganham espaço as práticas de relacionamento visando 

promover o diálogo e a cocriação, a transparência, a eficácia, a eficiência, a efetividade de atuação e a 

ampliação de parcerias para viabilizar programas e projetos. Neste cenário, as redes de relacionamento se 

constituem em um ativo organizacional de alta relevância, sendo uma preciosa ferramenta de gestão uma 

vez que as expectativas externadas pelas partes interessadas passam a integrar as estratégias da organização.  

Uma área de Relacionamento e uma política para atuar se constituem em fatores - chave para a construção 

de uma sólida base de trabalho que assegure a integração das partes interessadas da RNP em prol de relações 

confiáveis, duradouras, capazes de colaborar com a sustentabilidade dos negócios da organização.  

Para fazer entregas de valor - como preconizado no modelo de negócio da RNP, é decisivo apontarmos que 

diretrizes serão observadas nos relacionamentos da Organização. É necessário identificar os atributos que 

devem ser trabalhados para que o relacionamento assegure continuidade das ações, parcerias a longo prazo, 

sustentabilidade à RNP e pavimente o que vem sendo construído, ao mesmo tempo em que cria 

oportunidades e espaço para a inovação.  
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Dentro deste cenário, o relacionamento torna-se fator estratégico, fundamental para a consecução dos 

objetivos institucionais e para o enfrentamento de incertezas e riscos. Esta atividade vem para solidificar e 

pavimentar as relações, aproximando interessados, criando oportunidades, inovando na gestão e 

governança de processos, exercitando o empreendimento conjunto e a cocriação de alternativas que 

habilitem os envolvidos a fazer as entregas de valor prometidas e desejadas.  

De uma maneira geral, a função da Política de Relacionamento é entendida como uma estratégia de 

competividade, com várias ferramentas, que visa assegurar o bom atendimento com vistas à satisfação dos 

clientes/partes interessadas, à garantia de fidelização, permanência no mercado (sustentabilidade) e 

percepção social da empresa (valor público).  

A política de Relacionamento tem a finalidade de direcionar as ações da RNP no que tange ao relacionamento 

com seus públicos de interesse e dentro do próprio Sistema RNP. Por isso é recomendável que seja 

incorporada como instrumento de governança corporativa, uma vez que apresenta diretrizes a serem 

observadas por todas as áreas. 

 

Princípios 

 

Os seguintes princípios fundamentam os relacionamentos da RNP: 

Confiança 

A confiança é a base da nossa reputação e o princípio organizador dos relacionamentos. Nossos públicos 

precisam reconhecer a credibilidade da RNP nos percebendo como instituições responsáveis e consistentes 

com as nossas ações e as informações transmitidas. 

Ética 

Trata-se de uma conduta assumida pelos colaboradores nas ações de relacionamento com todos os públicos, 

que se orienta pela integridade, responsabilidade e honestidade, seguindo as diretrizes do Código de Ética e 

Conduta da RNP. 

Integração 

Define-se pela coordenação e alinhamento de todas as ações de relacionamento com seus públicos, de forma 

a evitar a fragmentação da imagem da instituição. Como o quadro funcional constitui relevante potência de 

comunicação e de relacionamento, as informações, os esclarecimentos e os posicionamentos da Organização 

transmitidos aos colaboradores sobre os assuntos institucionais devem receber tratamento prioritário.  

Proximidade 

A proximidade com os nossos públicos é condição primordial para alcançarmos nossos propósitos de 

relacionamento. Desta forma, como uma instituição que opera recursos públicos, é fundamental sermos 

proativos, buscando diálogo, atitudes e ações que nos aproximem dos públicos com os quais nos 

relacionamos. 
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Transparência 

Por intermédio da transparência, é possível estabelecer uma comunicação aberta, em que o diálogo se 

constitui como uma linha condutora na prestação de informações. O compromisso com a transparência 

também nos enseja a necessidade de termos clareza na comunicação, com uma linguagem adequada a cada 

público, observando o estabelecido nas políticas corporativas. 

Objetivo geral  

Estabelecer e consolidar na RNP uma cultura de relacionamento sedimentado na perenidade das relações, 

que contribua para a sustentabilidade dos negócios, credibilidade e confiança, legitimando o valor público 

do Sistema RNP. 

Diretriz geral 

Fortalecer a presença, as relações e a reputação da RNP perante os componentes do Sistema RNP, de seus 

principais públicos de interesse e da sociedade em geral, tendo como referência os interesses das partes 

interessadas e o comprometimento da organização expresso por meio de seus valores e objetivos 

estratégicos — em particular aqueles de ética, espírito público e compromisso com o desenvolvimento do 

País. 

Diretrizes básicas 

 Realizar relacionamento baseado nos valores institucionais da RNP, preceitos do código de ética e 

conduta, legislação vigente, estatuto, regimentos e objetivos estratégicos; 

 Ter compromisso permanente com a excelência do relacionamento visando à qualidade da oferta 

de valores, dos serviços e produtos com eficiência, eficácia, economicidade e tempestividade; 

 Zelar pela imagem institucional da RNP; 

 Buscar continuamente resultados que assegurem a satisfação e a percepção do valor pelas partes 

interessadas; 

 Fomentar ações com áreas internas para ajustes de processo que tem reflexos no relacionamento; 

 Anteceder possíveis impactos decorrentes das ações internas ou de regulamentação do setor para 

se antecipar demandas e preparar o relacionamento; 

 Assegurar a qualidade do relacionamento conforme os requisitos e a estrutura sugeridos nesta 

política e estabelecidos pela RNP; 

 Estabelecer com os integrantes do Sistema RNP e demais partes interessadas uma relação de 

confiança mútua;  

 Adotar uma estratégia de comunicação clara e transparente sobre os produtos, serviços e 

capacidades de oferta de valores;  

 Tratar as informações das partes interessadas com sigilo e cautela;  

 Direcionar eventuais questionamentos de partes interessadas aos canais adequados de    

atendimento; 

 Preservar o meio ambiente e interagir de forma responsável com a comunidade; 

 Entender o nosso papel de formadores de opinião, dada a relevância do Sistema RNP no âmbito do 

cenário nacional. 
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Diferenciais almejados  

 Padrão de excelência no relacionamento; 

 Compromisso e envolvimento   de todos os colaboradores da RNP em todos os níveis hierárquicos; 

 Disponibilidade e atualização constante de informações; 

 Garantia da qualidade do relacionamento com monitoramento de resultados; 

 Satisfação de partes interessadas como meta corporativa; 

 Alinhamento entre as áreas de comunicação e relacionamento. 

Escopo – a quem se aplica 

A política de relacionamento da RNP se aplica à toda organização e não se limita à área de relacionamento, 

pois colaboradores de outras áreas se relacionam diretamente com partes interessadas e todas as áreas da 

RNP são corresponsáveis pelo provimento do suporte necessário para se alcançar excelência no 

relacionamento que culmine com a percepção dos valores que queremos entregar. 

 

III. Identificação e segmentação de partes interessadas 
 

Com o objetivo de aprimorar a gestão dos relacionamentos, inicialmente foi identificado todo o universo de 

públicos com os quais a RNP se relaciona ou tem interesse em se relacionar sob a denominação de partes 

interessadas. Como a gestão do relacionamento requer estratégias diferenciadas para cada uma das partes, 

foram enunciadas diretrizes específicas que devem ser observadas, além das diretrizes básicas mencionadas.  

Em ambas as etapas, a RNP ocupa a centralidade do relacionamento da qual se originam, em primeiro nível, 

os macros segmentos, composto por segmentos que podem se desdobrar em subsegmentos. 

Uma vez identificado este universo, foram priorizados aqueles segmentos com os quais a RNP já mantém 

algum tipo de relacionamento e que representa o atual mapa de relações da RNP. Este mapa incorpora a 

visão de todos os gestores consultados e se aplica ao ciclo de vida desta política e do plano de 

relacionamento. 

Por ocasião da redação desta política foram reconhecidos e registrados 17 públicos de interesse listados a 

seguir, acompanhados de uma diretriz específica para nortear as ações de relacionamento. 

 

1. Comite Gestor do PRO - RNP 

O Programa Interministerial de Implantação e Desenvolvimento da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - 

PRORNP, foi reformulado pela Portaria Interministerial MCTIC/MEC n° 3.825 de 12/12/2018. A coordenação 

do PRORNP é exercida pelo MCTIC e MEC, auxiliada por um comitê gestor que define diretrizes e metas para 

a execução dos objetivos do Programa pela RNP nos termos definidos pela Portaria. A RNP executa objetivos 

e metas do PRORNP, oferece apoio logístico ao Comitê Gestor e o assessora tecnicamente, quando solicitado, 

para a elaboração das diretrizes. 
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Este macro segmento tem a seguinte composição: 

 Ministérios que coordenam o PRORNP – MCTIC e MEC; 

 Ministérios que compõem o Comitê Gestor PRORNP: MCTIC, MEC, MD, antigo MinC, MS, MD 

 Conselho Nacional de   Secretários Estaduais para Assuntos   de Ciência, Tecnologia e Inovação - 

Consecti cujo representante compõe o Comitê Gestor do PRORNP. 

A RNP mantém uma Secretaria de Apoio à Governança – SAG/RNP para melhor qualificar o relacionamento 

com os ministérios patrocinadores do PRORNP e integrantes do Comitê Gestor. 

Diretriz  

Contribuir para a definição e execução de políticas públicas, com conhecimento setorial e técnico, consciente 

do papel da RNP enquanto coordenadora nacional de iniciativas da União para a implantação de uma 

ciberinfraestrutura para ensino superior, pesquisa e inovação, colaborando para a qualidade do ensino 

superior e da produção científica nacional em padrões internacionais. Este trabalho conjunto deve manter 

interação contínua, a fim de alinhar o entendimento quanto à atuação do Sistema RNP e seu impacto no 

desenvolvimento nacional. 

2. Associados  

Segundo o Regimento Interno da RNP os associados à RNP são distribuídos em: 

I. Fundadores – todos aqueles signatários da Ata de Constituição da RNP. 

II. Efetivos – as pessoas jurídicas que hospedam os Pontos de Presença Estaduais da RNP e que 

receberam qualificação como Organizações Usuárias; Pessoas físicas, cujo pedido de adesão tenha 

sido aprovado pela Assembleia Geral; 

III. Membros honorários: Pessoas Físicas com reconhecimento pelos serviços prestados à RNP; 

IV. Membros afiliados – Pessoas jurídicas e físicas que, voluntariamente, contribuem para o alcance dos 

objetivos sociais da RNP. 

Diretriz  

Estabelecer padrões de relacionamento que resultem na fidelização dos associados aos objetivos da RNP, 

possibilitando o fomento à contribuição na consecução dos objetivos da organização, a contribuição para 

desenvolvimento, implantação e manutenção dos serviços, a viabilização da fruição dos benefícios e a 

perenidade das relações.  

3. Sistema RNP 

Os componentes do Sistema RNP são definidos pela Portaria do PRO - RNP e pela Política de Uso Aceitável. 

São eles: Redes Colaborativas de Comunidades, PoPs, PoAs, Redecomeps, Organizações Usuárias. Incluídas 

como Organizações Usuárias estão aqueles entes elegíveis pela Política de Uso Aceitável, tais como: 

Instituições de Educação Superior e Pesquisa, Hospitais de Ensino e Pesquisa, Museus e Institutos culturais, 

Incubadoras e Parques Tecnológicos e Empresas Inovadoras. 

A RNP mantém coordenações nacionais para apoiar e realizar um relacionamento especializado e estreito 

com os integrantes do Sistema RNP, assim distribuídas: RRM (Relacionamento com as Redes Metropolitanas); 
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Coordenação Nacional dos PoPs (PoPs e PoAs); Redes Colaborativas em Saúde (RUTE, Nutrissan e ReteSus), 

Redes Colaborativas em Cultura (Cinemas em Rede) e Relacionamento com Organizações Usuárias (ROU). 

Diretriz 

Fortalecer o relacionamento entre os integrantes do Sistema RNP desenvolvendo e pavimentando uma visão 

sistêmica, com ações sinérgicas e complementares, buscando economicidade de recursos, eficiência, eficácia 

e efetividade nas políticas públicas que em comum operam, independente das funções que executam. 

4. Clientes 

Este macro segmento inclui beneficiários diretos e indiretos a quem a RNP para concretizar sua visão, missão 

e objetivos estratégicos, busca apoiar por meio de oferta de ciberinfraestrutura, capacitação, produtos, 

serviços e soluções. Em consequência, todo o segmento de organizações usuárias são considerados   também 

clientes. 

Diretriz 

Aprofundar o conhecimento sobre os clientes e seus negócios, identificar suas necessidades e expectativas; 

avaliar o grau de satisfação; fazer a gestão e atendimento; comunicar adequadamente visando aprimorar   e 

construir a sustentabilidade do relacionamento com cada segmento. 

5. Parceiros 

Este macro segmento é constituído por entidades externas que colaboram com a organização por meio de 

parcerias de interesse mútuo, para a realização de ações de fomento, cooperação técnica e administrativa e 

ações operacionais relacionadas às atividades da RNP. 

Diretriz 

Construir relacionamentos de confiança, buscando a viabilização de negócios e oportunidades de 

desenvolvimento de operações, bem como o aprimoramento do suporte no relacionamento pós-operação, 

além de sempre identificar oportunidades de estreitar a parceria. 

6. Fornecedores  

Compreende entidades externas fornecedoras de produto ou prestadoras de serviço cuja relação com a RNP 

ocorre por meio de contrato. As diretrizes para este segmento são estabelecidas pela Política de 

Relacionamento com os Fornecedores que os identifica nos seguintes subsegmentos: 

 Estratégico: fornecedores de equipamentos e serviços para as entregas da organização. Tais como: 

fornecedores de conectividade (nacional e Internacional), equipamentos de comunicação, 

software, plataformas e equipamentos de TI para a oferta de serviços para clientes; 

 Tático: demais fornecedores de equipamentos e serviços, que não sejam fornecedores 

estratégicos; 

 Operacionais: fornecedores de materiais e serviços que suportam as operações da organização; 

 Varejo: fornecedores de produtos e serviços de baixo valor agregado. 
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Diretriz 

Primar pela clareza na comunicação, especificando direitos e deveres, de modo a permitir maior 

compreensão dos processos licitatórios, de contratação e de gestão contratual, inerentes à RNP, com foco 

na excelência no fornecimento de bens e na prestação de serviços. 

7. Colaboradores 

Todas as pessoas envolvidas com o desenvolvimento de atividades na RNP integrantes ou não do quadro 

permanente de pessoal.  

Diretriz 

Manter um processo de comunicação ágil e participativo, que promova a circulação das informações na RNP 

para garantir o entendimento das políticas e a disseminação da visão corporativa, e capacitar o colaborador 

a agir como embaixador das marcas da RNP. 

8. Comunidade acadêmica 

Conjunto de indivíduos e instituições que exercem atividades de ensino, pesquisa e inovação. 

Diretriz 

Ampliar a interação da RNP para além de cargos diretivos, alcançando a comunidade acadêmica, para que 

percebam a organização como incentivadora de produção acadêmica de qualidade, provendo a oferta de 

uma ciberinfraestrutura de última geração para a troca de informações entre cientistas nacionais e 

internacionais, concorrendo para fixação de mestres e doutores em instituições no interior do país e para a 

qualidade do ensino superior, da pesquisa e da inovação. 

9. Órgãos de controle 

Órgão ou entidade integrante do Poder Público Federal com atribuição legal de fiscalizar a atuação da RNP. 

Diretriz 

Estabelecer relações mais próximas, facilitando o entendimento das atividades da RNP e atendendo de forma 

precisa, tempestiva e transparente às solicitações recebidas. 

10. Poder Público  

Conjunto de órgãos e entidades que compõem o Estado brasileiro, abrangendo os poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, assim como o Ministério Público de quaisquer das esferas federativas (União, estados, 

municípios e Distrito Federal). 

Diretriz 

Atuar em parceria no fomento, elaboração e execução de projetos e políticas públicas, contribuindo para 

otimizar esforços, ampliar o alcance das iniciativas e a efetividade dos resultados. 
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11. Órgão Regulador  

Órgão ou entidade pública que elabora e/ou supervisiona a aplicação das normas e diretrizes a serem 

observadas pela RNP no desempenho de suas atividades. 

Diretriz 

Manter contato permanente, com estreitamento das relações já estabelecidas, visando cumprir as 

orientações/determinações estabelecidas pelo órgão regulador.   

12. Fóruns/Conselhos 

 Órgãos que congregam entidades do Sistema RNP e/ou entidades que fomentam a ciência, a tecnologia e 

inovação (Andifes, Conif, Abruem, Confap, Consecti, Conas, Consed, Anprotec, SBPC, etc.) 

Diretriz 

Consolidar a aproximação da RNP com órgãos que congregam entidades do Sistema RNP e entidades que 

fomentam a ciência, a tecnologia e inovação, frequentando seus eventos e construindo pautas de trabalho 

em comum para inovar no relacionamento e construir parcerias de escopo mais amplo. 

13. Parlamento 

 Conjunto de comissões do Parlamento (Comissão de Educação, Ciência e Cultura (Câmara dos Deputados) e 

Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação (Senado) que elaboram leis e diretrizes e avaliam as políticas 

para CT&I. 

Diretriz 

Estreitar relacionamento com a Comissão de Educação, Ciência e Cultura (Câmara dos Deputados) e 

Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação (Senado), acompanhando   deliberações e contribuindo na 

elaboração de matérias de interesse do Sistema RNP. 

14. Cidadão 

Representado por todo e qualquer indivíduo de nacionalidade brasileira. 

Diretriz 

É necessário buscar uma atuação comprometida com o interesse público, pautando-se pela impessoalidade, 

cordialidade, empenho, eficiência e transparência no atendimento às demandas dos usuários e clientes. 

15. Imprensa 

Representado pelo conjunto de canais, veículos de comunicação e assessorias de imprensa com os quais a 

RNP se relaciona. 

Diretriz 

Procurar sempre um relacionamento ágil e dinâmico, de modo a contribuir para dar visibilidade às ações da 

RNP e de todo Sistema RNP e para o fortalecimento da nossa reputação, considerando as orientações 
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institucionais e os normativos referentes à competência para falar em nome da instituição e demais 

orientações. 

16. Sociedade 

Compreende o conjunto de integrantes da sociedade civil organizada e atores sociais que de alguma maneira 

sejam impactados pelas atividades da RNP. 

Diretriz 

A RNP buscará interagir com integrantes e atores sociais para se aproximar dos atores sociais a fim de 

estabelecer um diálogo aberto e proveitoso para ambas as partes.  

17. Comunidades 

Para efeito do relacionamento da RNP, as comunidades representam conjuntos de pessoas físicas ou jurídicas 

com os quais a RNP possui relacionamento organizado e especializado. A composição dos conjuntos é 

modificada conforme a estratégia e oportunidades de interesse da Organização e serão incentivadas a usar 

as Redes de Colaboração do Sistema RNP e/ou seus serviços. Esta política identifica as seguintes comunidades 

de interesse da RNP: 

I. Comunidade da Defesa 

II. Comunidade de Pesquisadores e Desenvolvedores de Tecnologias da Informação 

III. Comunidade em Cultura 

IV. Comunidade em Saúde 

V. Comunidades de Segurança 

VI. Comunidade de Gestores de TI 

VII. Comunidade de Sistemas Distribuídos 

VIII. Comunidade de Programas de Pós-Graduação 

IX. Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 

X. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

Diretriz 

Os usuários da RNP, que se organizam em comunidades e compartilham interesses comuns abrigados nas 

ofertas de valores da RNP, devem ser estimulados a usar as Redes de Colaboração do Sistema RNP e/ou seus 

serviços, estreitando assim o relacionamento orientado para a sustentabilidade e perenidade. 
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IV. O mapa de relacionamentos da RNP 
 

A partir do universo de públicos de interesse da RNP, descrito anteriormente, foi concebido o mapa atual de 

relações da RNP mediante a priorização daqueles macros segmentos e segmentos com os quais a RNP já 

mantém um relacionamento organizado. Trata-se de uma súmula do cenário atual das relações da 

organização que incorpora a visão de todos os gestores consultados e se aplica ao ciclo de vida desta Política 

e do Plano de Relacionamento. 

No mapa esquematizam-se as atuais relações institucionais da RNP e seus grupamentos 
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V. Monitoramento e avaliação 
 

A avaliação de desempenho do relacionamento será expressa pelos seguintes indicadores: 

 Índice do capital relacional da RNP – mede a abrangência do relacionamento; 

 Índice de Excelência dos PoPs; 

 Índice de Satisfação das Partes Interessadas. 

A organização de processos de relacionamento da Dari, a gestão da Política e do Plano de Relacionamento 

guardam ainda relação com: 

1. Avaliação da maturidade de Gestão – Auto avaliação Assistida de responsabilidade da SDIMG; 

2. Avaliação do clima organizacional –cuja gestão é de responsabilidade da SGI/pessoas/GRH, 

mediante o processo IGPTW. 

 

VI. Papéis e responsabilidades 
 

Com relação a execução e avaliação desta política de relacionamento, cabe: 

À Diretoria Executiva da RNP (DE): 

 Aprovar a Política e suas atualizações;  

À Diretoria Adjunta de Relações Institucionais – DARI: 

 Coordenar, acompanhar e buscar a integração das ações referentes à execução da Política e do Plano 

de Relacionamento; 

 Garantir a aderência das práticas dos colaboradores à Política; 

 Assegurar a conformidade da Política e a consistência de processos, procedimentos e manuais de 

boas práticas;  

 Coordenar o desenvolvimento de programa de treinamento para colaboradores; 

 Elaborar Plano de Relacionamento plurianual para implementação da Política; 

 Avaliar o cumprimento e efetividade da Política; 

 Propor mudanças e ajustes, ouvindo os agentes de relacionamento e demais gestores; 

 Desenvolver as metas para avaliação do alcance da política; 

 Engajar colaboradores e as diversas áreas para fortalecer a cultura da excelência no relacionamento. 

Aos Colaboradores: 

 Independentemente do grau hierárquico e das funções que exercem, os colaboradores da RNP 

devem observar que suas ações, programas, projetos sejam desenvolvidos à luz desta política. 



 

18 

 

VII. Disposições finais 
 

A Política de Relacionamento sofrerá ajustes por ocasião de alterações na estratégia organizacional, cabendo 

à Dari ouvir os agentes de relacionamento, elaborar alterações, submetê-las à aprovação da DE e publicar a 

nova edição da Política. 

As ações do relacionamento estão definidas no Plano de Relacionamento da RNP com periodicidade a ser 

definida. 

 

VIII. Normativos e orientações da RNP que abordam e fundamentam a 

temática relacionamento 
 

Estratégias RNP 2018 

Modelo de Negócio da RNP 

Código de Ética e Conduta RNP 

Norma de Gestão de Riscos 

Portaria 3825 PRORNP 

Clima Organizacional  

Portaria Interministerial n°3.825, de 12 de dezembro de 2018 (DOU 240 seção 1 página 6 de 14.12.2018) 

Estatuto da RNP 

Política e Plano de Relacionamento 

Política de Comunicação 

Política de Fornecedores 

Política de Uso Aceitável 

Política de gestão de riscos 

Modelo de Gestão de riscos da RNP 
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IX. Definições e conceitos pertinentes à Política e Plano de 

Relacionamento 
 

Agente de relacionamento: Áreas da RNP responsáveis pela coordenação e execução do relacionamento 

com determinada parte interessada ou macro segmento de relações, definidas no Plano de Relacionamento. 

Associação RNP (RNP): Associação civil sem fins lucrativos de direito privado que possui como objetivo 

geral, a promoção do uso inovador de rede avançadas. 

Associado Corporativo: Parte interessada da RNP constituída pelos associados efetivos (fundadores da 

RNP) e associados membros (admitidos por adesão). 

Canal de Relacionamento: Suporte necessário ao estabelecimento e manutenção do processo de 

relacionamento entre a RNP e suas partes interessadas. É o elo necessário para criar conexões entre ambos. 

Abrange os canais de comunicação e os canais de atendimento. 

Catálogo de Serviços: Apresentação descritiva e compreensiva dos serviços ofertados para o Sistema RNP, 

descrevendo as características, modalidades, níveis de serviço, condições de uso, valores e formas de 

contratação, desempenho e pontos de contato.  

Ciberinfraestrutura: Plataforma digital distribuída integrada por redes de comunicação, sistemas de 

computação e armazenamento, componentes de hardware e software, e dispositivos de sensoriamento e 

aquisição de dados, que, em conjunto, habilitam e suportam a pesquisa, a educação e a inovação.  

Clientes: Entidades às quais a RNP oferece serviços de Capacitação, Serviços especializados e produtos 

mediante contratos de serviços ou por meio do Contrato de Gestão. 

Colaboradores: Todas as pessoas envolvidas com o desenvolvimento de atividades da RNP integrantes ou 

não do quadro permanente. 

Comitê Gestor RNP (CG-RNP): Entidade responsável pela definição de diretrizes e objetivos estratégicos 

e metas plurianuais do Programa RNP (PRORNP), pela aprovação da Política de Uso e pela orientação à RNP-

OS no âmbito das metas do Contrato de Gestão. O CG-RNP é formado por representantes titulares indicados 

pelos ministérios que compõem o PRORNP, e de representantes indicados pelas Secretarias estaduais de 

Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Comunidades:  Conjunto de pessoas físicas ou jurídicas com o qual a RNP possui relacionamento organizado 

e especializado. 

Entidade: Pessoas físicas e jurídicas com as quais a RNP se relaciona. 

Fornecedor: Entidade externa fornecedora de produto ou prestadora de serviço cuja relação com a RNP 

ocorre por meio de contrato. 
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Gestão do relacionamento: Processos de gerenciamento que congregam estratégias e ações táticas de 

relacionamento entre a RNP e suas partes interessadas. 

Guia da marca: Documento que registra as regras para a utilização das marcas da família RNP, incluindo 

aspectos como fonte, cores e aplicações. 

Identidade corporativa: Características, valores e princípios intrínsecos à RNP, os quais deseja projetar a 

suas partes interessadas e pelos quais deseja ser reconhecida. 

Imagem institucional: Conjunto de associações e percepções acerca de uma instituição, originadas a partir 

de mensagens, ações e estratégias de comunicação empreendidas pela mesma. 

Imprensa: Conjunto de jornalistas, assessorias de comunicação e veículos de comunicação (jornais, revistas, 

TV etc.). 

Integração: Define-se pela coordenação e alinhamento de todas as ações de relacionamento com seus 

públicos, de forma a evitar a fragmentação da imagem da instituição e favorecer a sinergia de esforços e 

complementariedade de ações. 

Macrosegmento de Relacionamento: Conjunto de partes interessadas, com as quais a RNP se relaciona 

e que a considera estratégico para desenvolver ações táticas específicas em determinados períodos. São 

segmentados segundo o tipo de relacionamento que é estabelecido em suas relações com a RNP. 

Marca: Representação simbólica (visual, sonora e verbal) de uma empresa, que permita facilmente sua 

identificação e remeta à sua posição no mercado que atua ou a representação simbólica de quaisquer 

produtos, serviços, programas e linhas de atuação. 

Organização da Sociedade civil: Entidades de direito privado, sem fins lucrativos, formadas por membros 

da sociedade civil, que visam representar seus interesses no relacionamento com a sociedade e o Estado.  

Organização Social RNP (RNP-OS): Associação RNP qualificada como Organização Social pelo Decreto nº 

4.077 de 09/01/2002, conforme definido na Lei nº 9.637 de 15/05/1998, responsável pela coordenação e 

consecução dos objetivos do Programa RNP e pelo desenvolvimento, qualificação e sustentação do Sistema 

RNP.  

Organização Usuária (OU): Instituição pública ou privada habilitada para compartilhar da 

Ciberinfraestrutura para Educação, Pesquisa e Inovação e, por adesão, compor o Sistema RNP, fruindo de 

seus serviços mediante compartilhamento de custos nos termos definidos pela Política de Uso da RNP.  

Organizações usuárias: Conjunto de entidades, integrantes do Sistema RNP, elencadas pela Portaria 

Interministerial e elegíveis para qualificação pela Política de Uso da RNP. São elas: Instituições de Ensino 

Superior e Pesquisa, Hospitais universitários e/ou com residência médica e pesquisa; agências, museus e 

institutos culturais, empresas inovadoras, incubadoras e parques tecnológicos.  

Órgão de controle: Órgão ou entidade integrante do Poder Público federal com atribuição legal de fiscalizar 

a atuação da RNP. Exemplos: Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria-Geral da União (CGU). 
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Parceiro: Entidade externa que colabora com a RNP por meio de parceria de interesse mútuo, para a 

realização de ações de fomento, cooperação técnica e administrativa, ações operacionais relacionadas à 

atividade fim da Organização.  

Parte interessada: Entidade que colabora com a RNP cujas ações impactam a cadeia de produção e a oferta 

de valores da RNP. 

Poder Público: Conjunto de órgãos e entidades que compõem o Estado brasileiro, abrangendo os poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, assim como o Ministério Público de quaisquer das esferas federativas 

(União, estados, municípios e Distrito Federal). 

Política de Relacionamento: Documento da RNP que apresenta os princípios básicos, diretrizes gerais, os 

segmentos das partes interessadas, as responsabilidades e outros parâmetros a serem observados, com a 

finalidade de organizar e aperfeiçoar o relacionamento institucional na RNP. 

Política de uso: Documento que define as condições de qualificação como organizações usuárias e de uso 

dos serviços da RNP.https://integra.rnp.br/pages/viewpage.action?pageId=22809264. 

Ponto de Agregação (PoA): Componente do Sistema RNP, hospedado em uma instituição ou empresa, 

normalmente distante do Ponto de Presença (PoP), que provê a agregação de serviços locais e regionais em 

apoio a este PoP, especialmente na interconexão em rede de Organizações Usuárias e de Redes 

Comunitárias.  

Ponto de Presença (PoP): Componente do Sistema RNP hospedado em uma Organização Usuária, 

instituição de educação ou pesquisa (instituição-abrigo), integrado à sua estrutura e atuante em cada 

Unidade da Federação que realiza a representação e a articulação institucional e a oferta de serviços do 

Sistema RNP. Possui papel de liderança e promoção de ações estaduais em benefício das organizações 

usuárias, da comunidade acadêmica e de políticas públicas. Os 27 Pontos de Presença atuam de forma 

integrada entre si e com ao RNP e são corresponsáveis pela implementação dos procedimentos e tecnologias 

necessários ao cumprimento das Políticas da RNP. 

Processo de relacionamento: Processo mediante o qual ocorre o relacionamento da RNP com suas partes 

interessadas e respectivas entidades e interlocutores, abrangendo fatores como: identificação do(s) 

propósito(s) do relacionamento, frequência de interação; canal(is) utilizado(s), dentre outros aspectos 

necessários a uma efetiva caracterização do processo. 

Programa RNP (PRO-RNP): Programa Interministerial Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, definido pela 

Portaria Interministerial nº 3285 de 12/12/2018, coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC) e pelo Ministério da Educação (MEC), com participação de outros 

ministérios e entes federativos, com o objetivo de planejar e executar atividades de desenvolvimento 

tecnológico, inovação, operações de meios e serviços, envolvendo tecnologias de informação e comunicação 

para educação, ciência, tecnologia e inovação, e suas aplicações em políticas públicas setoriais.  

Rede de Colaboração de Comunidade (RCC): Grupo de indivíduos (pesquisadores, professores, técnicos, 

alunos e outros profissionais), artefatos de pesquisa e instituições, operando em rede, que constituem uma 

comunidade colaborativa, baseada em cooperação, comunicação e coordenação regulares associadas a um 
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campo de conhecimento. Como rede, trabalha em torno de objetivos comuns de educação, pesquisa, 

desenvolvimento, formação e disseminação de conhecimentos, modelos e práticas, apoiados no Sistema 

RNP.  

Rede Ipê: Infraestrutura nacional de serviços avançados de redes de comunicação de dados que interliga as 

organizações usuárias entre si e, internacionalmente, com o sistema global de redes de pesquisa nacionais e 

regionais. A Rede Ipê também oferece acesso de alta qualidade para a Internet, por meio de acordos de 

trânsito e troca de tráfego com outras redes privadas e públicas.  

Rede Metropolitana Comunitária de Educação e Pesquisa (Redecomep): Iniciativa associativa de 

instituições públicas e privadas que mantém uma rede de comunicação multimídia de interesse público e 

coletivo, não comercial, restrita a uma região metropolitana. Uma Redecomep é formada por consórcio de 

instituições de educação, pesquisa, empresas e instituições de governos locais, responsável pelo 

planejamento, operação e sustentação de serviços de forma colaborativa e integrada ao Sistema RNP.  

Rede Regional: Rede de abrangência geográfica restrita, não comercial, com administração e política de 

uso próprias, geralmente patrocinada por um ente da federação, que concorda em trocar tráfego com a Rede 

Ipê, através da compatibilização e aderência às Políticas da RNP. 

Reputação: Percepção e grau de confiança dos públicos de interesse da empresa em relação à mesma, 

considerando diversos aspectos, como produtos e serviços, governança, performance, inovação, 

transparência, entre outros. 

Retorno de imagem: É o valor intangível gerado para a RNP e o Sistema RNP a partir do processo de 

construção de sua imagem e na consolidação de sua reputação. 

Risco de imagem: Qualquer possibilidade de impacto negativo sobre a imagem institucional. 

Risco reputacional: Qualquer possibilidade de impacto negativo sobre a reputação da RNP. 

Sistema RNP: Conjunto de entidades alvo do apoio do Programa Interministerial da RNP – PRORNP 

regulamentado pela Portaria Interministerial nº 3825 de 12/12/2018.



 

 

 

 

 

 

 


