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RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
DO CONTRATO DE GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE 

ENSINO E PESQUISA - RNP-OS 

 

 
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O propósito deste documento é analisar o Relatório Anual conforme o 
disposto na Cláusula Oitava do Contrato de Gestão, celebrado entre o 
Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT e a Associação Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP-OS, referente ao período de 
janeiro a dezembro de 2003. 

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação reuniu-se na sede da 
RNP-OS, no Rio de Janeiro, no período de 11 a 12 de março de 2003, 
com o intuito de avaliar o atingimento da metas pactuadas no Contrato 
de Gestão, bem como calcular a pontuação e elaborar o conjunto de 
recomendações e observações registradas ao longo do documento. 

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE 

Para a elaboração do presente Relatório de Avaliação, a Comissão 
seguiu os seguintes passos: 

•  avaliação da apresentação do Relatório Anual 2003 pela RNP-OS 
e discussão do mesmo com a Direção da Associação; 

•  análise comparativa entre as recomendações feitas à Associação 
no Relatório Semestral 2003 e aquelas atendidas; 

•  análise do Relatório Anual 2003;  

•  definição de Recomendações a serem encaminhadas à RNP-OS e 
ao MCT; e 

•  conclusão sobre o desempenho da RNP-OS no que diz respeito 
ao alcance das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, 
conforme previsto nos parágrafos 1o, 2o e 3o, do art. 8o, da Lei no 
9.637/98 e subcláusula terceira, da cláusula oitava do Contrato 
de Gestão. 
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES DA 
COMISSÃO 

Após a análise do Relatório Anual de 2003 da RNP-OS, a Comissão 
pôde identif icar a situação abaixo em relação às recomendações 
propostas no Relatório de Avaliação Semestral e aquelas não atendidas 
ou parcialmente atendidas relativas ao Relatório Anual de 2002. Essas 
recomendações serão reiteradas no item 5 do presente Relatório: 

 
3.1 QUANTO À RNP: (Relatório anual 2002) 
 
a) Embora durante a apresentação tenha sido constatada uma 
preocupação com estabelecimento de critérios de seleção, 
acompanhamento e avaliação final de projetos contratados, estes 
critérios não constam do relatório. Assim sendo, a Comissão 
recomenda que relatórios futuros explicitem os seguintes itens: 

I. critérios para seleção de projetos a serem 
contratados; 

II. natureza dos projetos contratados, em termos 
percentuais (projetos usuários ou de inovação 
tecnológica); 

III.  natureza do apoio fornecido (infra-estrutura ou 
f inanceiro); 

ATENDIDA .  Contudo, os critérios, as naturezas dos projetos e do apoio 
fornecido, embora tenham sido apresentados, não foram explicitados 
de forma a uma avalição mais precisa pela Comissão.  

b) Apresentar nos próximos relatórios, de forma sintética, um quadro 
demonstrativo de padrões internacionais para cada indicador, quando 
pertinente, acompanhados das fontes de informação util izadas; 
ATENDIDA PARCIALMENTE.   

c) Alterar o indicador 10, de forma que este não refl ita apenas as horas 
de capacitação promovidas pela Associação, mas que passe a uti l izar a 
“média de horas de capacitação por empregado”, usualmente adotado 
por outras Organizações. Isto permitirá um melhor acompanhamento no 
tempo, independentemente das variações que, por ventura, ocorram no 
seu quadro de pessoal, além de possibil i tar uma maior facil idade na 
comparação com outras Instituições. A Comissão sugere que relatórios 
futuros justif iquem a escolha da metodologia, até porque se trata de 
uma área em constante evolução. NÃO ATENDIDA. Entretanto, a RNP 
informou, quando da discussão do Relatório 2003 com essa Comissão, 
que o indicador 10 não visa medir a capacitação de seus empregados 
e, sim, o universo de pessoas que cooperam na operação do seu 
backbone.  
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d) O relatório indicou com detalhes a metodologia para medir cada 
indicador de desempenho da rede. A Comissão sugere que relatórios 
futuros justif iquem a escolha da metodologia, até porque se trata de 
uma área em constante evolução. ATENDIDA.  (vide pags. 11 a 36 do 
Relatório, ao f inal do comentário de cada indicador). 

e) A Comissão recomenda que seja acrescido ao Macroprocesso 6 – 
Gestão Institucional uma demonstração que permita verif icar a 
evolução do “custo de megabit por segundo”. Tal fato permitirá um 
melhor acompanhamento da eficiência na aplicação dos recursos da 
Associação. NÃO ATENDIDA .   

f) A Comissão reiterou ainda as seguintes recomendações já contidas 
em relatório semestral anterior: 

I. informar, mesmo que não figure como indicador 
previsto no Contrato de Gestão, o grau de 
alavancagem por outros recursos e que este possa ser 
acompanhado ao longo do tempo. NÃO ATENDIDA.  

I I .  mencionar, nos próximos relatórios, o índice de gastos  
com pessoal, para que se possa acompanhar o 
l imitador de 60% imposto pelo Contrato de Gestão,  
em sua cláusula sétima. ATENDIDA.  (vide pág. VII do 
Relatório) 

III.  fazer constar dos próximos relatórios anuais um 
histórico dos indicadores e metas realizadas. 
ATENDIDA .  (vide págs. 11 a 34 do Relatório, no início 
do comentário de cada indicador, e na pág. 63) 

IV. apresentar justif icativa da escolha da RNP em 
participar de organismos externos específicos 
(indicador 14). ATENDIDA. (vide pág. 96 do Relatório) 

 
3.2 À RNP-OS: (Relatório semestral 2003) 

Para o ano de 2004, a Comissão reiterou a observação realizada na 
primeira avaliação semestral, a saber: 
 

•  proceder à reavaliação dos indicadores, seus pesos e metas, 
em conjunto com a Subsecretaria de Coordenação das 
Unidades de Pesquisa – SCUP/MCT e a CAA, observando em 
particular os seguintes aspectos. ATENDIDA.  A reunião com 
este objetivo foi realizada pelo CAA e RNP em dezembro de 
2003. 

 
Além disso, a Comissão recomendou as seguintes medidas adicionais: 
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a) Os critérios de escolha e acompanhamento dos GTs a serem 
apoiados (indicadores 1 e 2) continuam não sendo indicados nos 
relatórios. Estes critérios precisam ser especif icados.  ATENDIDA .  
(vide pág. 93 do Relatório) 

b) Esclarecer sempre quais projetos contratados são renovações e 
quais são projetos novos. O valor de 82,16% para o indicador 1 foi 
mencionado na apresentação, mas não consta do relatório. 
ATENDIDA .  (vide pág. 93 do Relatório) 

c) Proceder à reavaliação da meta para o indicador 13, indicando 
igualmente quais as oportunidades de participação da RNP. Ou seja, 
em quais eventos a RNP deveria participar e efetivamente 
participou. ATENDIDA. (vide págs. 30 a 32 do Relatório) 

d) Proceder à reavaliação do indicador 4 quando houver a atualização 
do equipamento. Outros indicadores sujeitos a este t ipo de 
atualização deverão igualmente ser reavaliados. ATENDIDA .  A 
proposta de redefinição do indicador para o adit ivo ao Contrato de 
Gestão atendeu a esta recomendação.  

e) Os indicadores 12 e 14 devem ser repactuados. Como o indicador 
12 inclui assinaturas Web de algumas publicações da RNP, a 
Comissão acredita que seu valor poderá ser repactuado para 2004. 
Ademais, o indicador 14 precisa ser melhor descrito, ressaltando a 
atuação da RNP em foruns nacionais e internacionais, em especial 
ALICE e CLARA. ATENDIDA. (vide págs. 29, 30, 32 e 33 do 
Relatório) 

f) Agrupar/classif icar os eventos de capacitação quanto a seus 
objetivos. Estes eventos já estão agora discriminados em 
participantes e carga horária. Esta recomendação visa facil i tar a 
análise do indicador 10. ATENDIDA.  (vide págs. 21 a 27 do 
Relatório) 

g) Cuidar para que a avaliação de satisfação do usuário (indicador 9) 
seja conduzida por comissões que tenham membros externos à 
RNP. ATENDIDA. (vide pág. 20, do Relatório) 

h) Providenciar o cumprimento da obrigação contratual no que diz 
respeito à publicação no D.O.U. dos Relatórios Financeiros de 
Execução e seu encaminhamento ao MCT, em atendimento à 
redação dada à subcláusula segunda da Cláusula Nona do CG pela 
Cláusula Quinta (“Da Prestação de Contas”) do Termo Adit ivo. 
ATENDIDA. (vide pág. 96, do Relatório) 

i) Especif icar, nos próximos relatórios, informações sobre eventuais 
seleções de candidatos para acesso a postos de trabalho de 
pesquisa (conforme o aposti lamento do Termo Adit ivo). 
PREJUDICADO .  Não ocorreram contratações. 

j) Grupar, no Quadro de Metas e Indicadores, os Indicadores segundo 
Macroprocessos bem como inserir o seu grau de alcance. 
ATENDIDA .  (vide pág. 35, do Relatório) 
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3.3  AO MCT: (Relatório anual 2002) 
 
a) assegurar a instalação do Comitê de Especialistas Externos, com o 
objetivo de auxil iar os agentes envolvidos na avaliação deste Contrato 
de Gestão, verif icando a pertinência e adequação técnica e científ ica 
das metas e seus indicadores de desempenho. NÃO ATENDIDA .  Cabe 
ressaltar que neste período ocorreu mudança do Ministro da Ciência e 
Tecnologia e do Subsecretário da SCUP. Este assunto será retomado 
com a nova Administração da Subsecretaria. 

b) encaminhar aos membros desta Comissão os adit ivos contratuais, 
para avaliação e análise prévia. ATENDIDA .  A RNP apresentou e 
entregou à Comissão a proposta do Adit ivo Contratual, em anexo ao 
Relatório Anual.  

 

3.4 AO MCT (Relatório semestral 2003) 

a) Promover, por intermédio do Comitê Gestor RNP – CG-RNP, o 
encaminhamento da solução para os investimentos em infra-
estrutura e equipamentos de rede não realizados nos últ imos anos, 
e que vêm impactando negativamente os indicadores em geral. 
ATENDIDA .  O orçamento do Programa Interministerial MEC/MCT foi 
adequado à necessidade dos gastos com equipamentos e serviços 
de telecomunicações previstos para 2004. 

b) Ademais, esta Comissão reitera a recomendação do relatório 
anterior, de assegurar a instalação do Comitê de Especialistas 
Externos, com o objetivo de auxil iar os agentes envolvidos na 
avaliação deste Contrato de Gestão, verif icando a pertinência e 
adequação técnica e científ ica das metas e seus indicadores de 
desempenho. NÃO ATENDIDA. (vide observação da alínea “a” do 
item 3.3 deste Relatório de Avaliação) 

c) Encaminhar o Relatório da Comissão ao Coordenador do Comitê 
Gestor do Programa Interministerial MEC/MCT. NÃO ATENDIDA. A 
representante do MCT informou aos membros da Comissão que o 
assunto foi submetido ao Subsecretário de Coordenação das 
Unidades de Pesquisa quando da entrega do Relatório Semestral 
desta CAA. A Direção da RNP informou que enviou o Relatório da 
Comissão em 2003 ao Coordenador do Comitê Gestor. 

 

4. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS 

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação baseou-se na 
Sistemática de Avaliação definida no Contrato de Gestão do RNP-OS e 
apresenta a Tabela a seguir com o comparativo das metas 
programadas e alcançadas. 
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TABELA  

COMPARATIVO DAS METAS PROGRAMADAS E ALCANÇADAS - 
2003 

Indicador Peso Pactuado Realizado Grau de 
Alcance 

Nota Total de 
Pontos 

1 1,5 50% 82.16%- 164.32% 10 15 

2 1,5 60% 20% 33% 0 0 

3 2 2,1 3.4 162% 10 20 

4 3 80% 71,6% 89,5% 8 24 

5 3 95,7% 96,3% 101% 10 30 

6 3 140 155,12 111% 10 30 

7 3 99,7% 99,5% 100% 10 30 

8 2 92% 91 100% 10 20 

9 4 70% 74 106% 10 40 

10 3 6.400 7.329 115% 10 30 

11 2 86% 86,2% 100% 10 20 

12 2 3.600 5.031 140% 10 20 

13 1 4 16 400% 10 10 

14 1,5 2 3 150% 10 15 

15 3 2,2 2,2 100% 10 30 

16* 3 330 - - - - 

TOTAIS 35,5    138 334 

PONTUAÇÃO GLOBAL 94,08 

 
Observação: A Comissão não contabilizou na nota do indicador 16, conforme registro no item 4,  macroprocesso 
6 - Gestão Institucional. 

 

 

Apresentada a tabela, seguem os comentários relativos a cada 
macroprocesso constante do Relatório Anual de 2003: 
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Macroprocesso 1 – Desenvolvimento Tecnológico 
 
Este macroprocesso possui três indicadores. O indicador 1 - taxa de 
sucesso do investimento em grupos de trabalho de prospecção - foi 
aferido com o valor de 82.16%, sendo que a meta para 2003 era de 
80%, o que representa 64.32% de superação. Para que este ítem possa 
ser melhor avaliado, a Comissão fez recomendações no item 5 deste 
Relatório.  
 
Para o indicador 2 - taxa de sucesso na implantação de serviço de 
redes inovadoras - não foi realizado, considerando que a criação dos 
Grupos de Trabalho (GTs) foi feita em junho de 2002 e em agosto de 
2003 os GTs terminaram suas atividades.  
 
O indicador é medido através da razão entre o número de serviços 
implantados com sucesso e os serviços propostos para a implantação.  
 
A RNP está trabalhando na implantação, planejada para o ano de 2004 
quando, f inalmente, poderá informar este indicador nos relatórios 
anuais subseqüentes, conforme justif icado na pag. 12 do Relatório.  
 
Ocorre que na avaliação semestral do Contrato de Gestão, de acordo 
com registrado no Relatório Semestral de 2003, na página 3, alínes “c” 
do item 3.1, a Comissão recomendou que o indicador constasse do 
contrato para a avaliação do ano de 2003, que seria realizada no início 
de 2004. Considerando que a RNP não realizou repactuação do 
indicador, mas que fez o planejamento para a implantação do Projeto 
Piloto, a Comissão atribuiu percentual de 20% que é propocional a 
importância desta etapa para o alcance da meta pactuada.  
 
Para o indicador 3 - índice de abrangência de serviços e aplicações 
avançadas (Internet 2) - a meta para 2003 foi de 2.1, e foi atingido 3.4, 
o que representa 62% de superação desta meta. Esta meta já foi 
renegociada para 2004 para um valor igual a 7.0, refletindo as atuais 
perspectivas. 
 
 
 
Macroprocesso 2 – Operação da Rede 
 
Para este macroprocesso existem 6 indicadores. 
 
Para o indicador 4 - taxa de uti l ização de banda - foi aferido um valor 
de 71.6 sendo que a meta para 2003 era de 80%, o que signif ica 89.5 
de alcance. Cabe ressaltar que o valor aferido (71.6%) é muito bom 
para este t ipo de empreendimento e não denota desempenho 
inadequado. 
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O indicador 5 - índice médio de entrega - obteve um grau de alcance de 
101%, sendo que a meta pactuada era de 95.7 contra uma realização 
de 96.3. Para que este ítem possa ser melhor avaliado, a Comissão fez 
recomendações ao f inal deste Relatório.  
 
Para o indicador 6 - tempo de entrega (ida-e-volta) entre 2 pontos - a 
meta pactuada não foi atingida uma vez que o tempo de resposta, 
medida em mil isegundos, foi de 155.12 e a meta para 2003 era de 140 
mseg. A RNP informou na página 17 de seu relatório, que o valor obtido 
de 155.12 mseg representou uma tendência de melhora em relação ao 
primeiro semestre (cujo resultado foi de 182,69 mseg), devido a ações 
tomadas pela RNP. 
 
Para o indicador 7 - disponibil idade média da rede - o valor obtido, de 
99.5% está abaixo da meta estabelecida. A RNP informa que um dos 
motivos para que a meta não tenha sido alcançada foi a falta de 
energia em alguns PoPs. Entretanto estão sendo tomadas medidas 
para dotar as instituições de equipamentos de geração autônoma de 
energia, conforme indicado na página 19 do Relatório. 
 
Com relação ao indicador 8 - percentual de organizações usuárias 
primárias atendidas pela RNP - o valor obtido f icou abaixo da meta 
pactuada devido ao constante aumento do número de instituições 
primárias, sem que tenha havido aporte de recursos adequados para 
fomentar a conexão destas novas instituições. 
 
Por f im, em relação ao indicador 9 - índice de satisfação de usuários da 
RNP - foi apurado o índice de 74% contra uma meta pactuada de 70%, 
ou seja, uma  superação de 6% da meta. 
 
 
 
Macroprocesso 3 – Capacitação 
 
Este macroprocesso possui apenas um indicador que representa o 
número de homens/hora de participação em eventos de capacitação. 
 
O valor realizado apresenta 7.329 homens/hora, o que signif ica uma 
superação de 15% em relação à meta acordada para 2003, que foi de 
6.400.  
 
 
 
Macroprocesso 4 – Difusão de Informações 
 
Neste macroprocesso foram construídos 2 indicadores: indicador 11 - 
índice de qualidade do website -  e indicador 12 - número de assinantes 
de publicações da RNP. 
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Para o indicador 11, observou-se um alcance total da meta pactuada. 
 
Para o indicador 12 a meta pactuada foi de 3.600 assinantes, tendo 
sido superada em 40% o que representa um realizado de 5.031.  A 
Comissão elaborou recomendação ao término deste Relatório.  
 
 
 
Macroprocesso 5 – Representação Institucional 
 
Este macroprocesso possui dois indicadores: Indicador 13 – Número de 
Participações em Eventos e Indicador 14 – Número de Organizações 
com Representação da RNP. 

Para o indicador 13, foram aferidas 16 participações, o que signif ica 
uma superação de 400% em relação ao pactuado para 2002, que foi 4 

Em relação ao Indicador 14, obteve-se 3 e o pactuado foi de 2. Por f im, 
o indicador 15 atingiu a igualdade de alcance da meta em relação à 
pactuada, que foi de 10. 
 
 
 
Macroprocesso 6 – Gestão Institucional 

 
Este macroprocesso detém dois Indicadores: Indicador 15 – Índice de 
Evolução Tecnológica e Indicador 16 – Pontuação do Modelo de Gestão 
Segundo os Critérios do Prêmio Nacional de Qualidade. O Indicador 15 
apresenta um grau de alcance de 100% em relação ao índice pactuado 
com o MCT, que é de 2.2.  

Em relação ao indicador 16, a RNP registrou no Relatório que o 
indicador seria medido futuramente por avaliadores do Programa de 
Qualidade na Administração Pública. 

A representante do MCT informou que aquele Ministério teria até o dia 
15 de março de 2004 para enviar o Relatório de Avaliação da Comissão 
para o Tribunal de Contas da União. Considerando que não existe 
tempo hábil para uma posterior avaliação deste indicador e não sendo 
possível verif icar o seu alcance, a Comissão consignou recomendação 
à RNP ao final deste Relatório e decidiu excluir este indicador da 
contabil ização final da nota, porque a pontuação do Modelo de Gestão 
é feita pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.  
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5. RECOMENDAÇÕES 

 
À RNP-OS: 
 
a) Embora tenham sido l istados critérios de avaliação dos projetos, a 
Comissão entende que seria razoável indicar mais detalhes no 
processo.  
 
b) detalhar, ainda mais, a metodologia de medição para cada indicador 
de desempenho da rede, como por exemplo: 
 

•  explicitar os "horários de pico"; e 
 
•  indicar a freqüência de envio e o período total de transmissão 
das sondas de medição por dia, considerando que a metodologia 
para o indicador 5 - Índice Médio de Sucesso na Entrega –
explicita apenas que são enviados 100 pacotes.  

 
c) reiterar a importância de comparação dos índices de aferição, com 
índices de outras redes, além de metodologias empregadas. Da mesma 
forma, indicar quando não for encontrada a informação e o processo de 
busca, ou a fonte da informação quando for o caso. 
 
d) acrescentar ao Macroprocesso 6 – Gestão Institucional uma 
demonstração que permita verif icar a evolução do “custo de megabit 
por segundo”. Tal fato permitirá um melhor acompanhamento da 
eficiência na aplicação dos recursos da Associação. 
 
e) informar, mesmo que não figure como indicador previsto no Contrato 
de Gestão, o grau de alavancagem por outros recursos e que este 
possa ser acompanhado ao longo do tempo. 
 
f) providenciar em tempo hábil o envio do Relatório que avalia o modelo 
de Gestão, segundo os critérios do Programa de Qualidade na 
Administração Pública, para o Ministério de Planejamento, Orçamento e 
Gestão. 
 
g) aperfeiçoar o cálculo do indicador 10 – Número de pessoas-hora 
participação em eventos de capacitação - de forma a explicitar a 
diferença entre as diversas modalidades de atividades de capacitação, 
cursos, eventos do tipo workshops e congressos, e outros. 
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AO MCT: 
 

a) a Comissão reitera a recomendação do relatório anterior, de 
assegurar a instalação do Comitê de Especialistas Externos, com o 
objetivo de auxil iar os agentes envolvidos na avaliação deste Contrato 
de Gestão, verif icando a pertinência e adequação técnica e científ ica 
das metas e seus indicadores de desempenho.  

b) encaminhar este relatório da Comissão ao Coordenador do Comitê 
Gestor do Programa Interministerial MEC/MCT. 
 
 
6. CONSIDERAÇÕES 
a) Com relação a avaliação de projetos, propomos sugestões a serem 
analisadas quanto à possibil idade de implantação. A título de exemplo 
de itens que poderiam ser incluídos, cita-se:  
 

•  incluir editais em anexo, com as datas de divulgação do edital, 
e prazos de submissão, processo de escolha dos projetos (por 
exemplo com pesos aproximado dos ítens, se houve parecer ad-
hoc , etc.); e 
 
•  valores recebidos pelos projetos contemplados (bolsas, 
passagens, capital, etc); 

 
Ou seja, um resumo do processo de seleção.  
 
Além disso, que seja anexado um resumo preparado pelos 
coordenadores do projeto ou avaliadores, detalhando os resultados 
obtidos em comparação com os esperados, o processo de indicação de 
sucesso e falha de um projeto, e como ele foi aferido. 
 
b) aperfeiçoar a metodologia dos indicadores técnicos, incluindo 
detalhar a justif icativa dos ítens e pesquisar mais sobre os critérios 
usados, junto à comunidade nacional e internacional, como, por 
exemplo: 
 

•  atualmente quase todas as medidas são feitas entre pares de 
PoPs, com a escolha aleatória, que entram no processo de 
medição. Uma alternativa seria a de escolher pares de acordo 
com algum critério de relevância ou a de manter uma escolha 
aleatória, porém dentro de grupos previamente definidos. Para o 
cálculo dos índices, de forma geral, poder-se-ia dividir em 
"classes" de importância baseados, por exemplo, no tráfego 
médio sobre os canais entre os pontos. Existem várias opções, 
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daí a importância de se aperfeiçoar a metodologia, uma vez que 
médias sobre pontos aleatórios não embutem uma informação 
mais refinada. 

 
c) avaliar a possibil idade de: 
 

•  elaborar um relatório de satisfação para usuários f inais 
aplicados a diretores de unidades, coordenadores de grandes 
laboratórios, coordenadores de grandes laboratórios que 
prestam serviços via rede, bem como de laboratórios que usam 
redes para tarefas relevantes; 

•  investigar a frequência de ataques DoS e como está afetando 
a rede; e 

•  criar uma matriz de interesse de tráfego para que, no futuro, 
se possa fazer um planejamento de capacidade. 

 
 
d) estimular soluções de infra-estrutura e aplicações avançadas para 
atendimento dos centros de pesquisas e universidades. Para isso, a 
Comissão considera importante e incentiva as gestões da Organização 
que buscam articular os setores públicos e privado para o suporte de 
programas e projetos em nível institucional, regional e nacional, que 
visem levar os benefícios de redes avançadas aos usuários f inais.  
 
 
7. CONCLUSÕES 

A Comissão observou que a RNP continua tomando as necessárias 
medidas para manter um serviço de alta qualidade e acompanhar o 
avanço tecnológico. 

A RNP adotou providências importantes para um resultado posit ivo em 
relação à gestão do Programa de Infra-Estrutura, que resultou na 
redução dos custos anuais relativos à serviços de telecomunicações na 
ordem de 75%. Isso vai permitir à RNP reequil ibrar o orçamento do 
Programa e iniciar o desenvolvimento de novo ciclo de rede de alta 
capacidade.  

Ademais, a OS tem buscado atender a todas as recomendações desta 
Comissão, adequando seus procedimentos com vistas à obtenção de 
melhorias na qualidade de seus serviços que são observados por meio 
da realização de suas metas. 

A Comissão cumprimenta a OS pela elaboração do Relatório Anual 
registrando o empenho para adequar aquele documento às sugestões 
da Comissão, com clareza e objetividade das informações 
apresentadas. 
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A Comissão salienta a importância da RNP para a implantação e 
continuidade dos Programas de Ensino a Distância, o que certamente 
contribuirá para a diminuição das diferenças de ensino em todo o País. 

Por f im, conclui-se que, conforme metodologia de avaliação 
estabelecida no Contrato de Gestão, a Associação atingiu plenamente 
as metas compromissadas ao obter grau 94,08. 

 
 

Rio de Janeiro, 12 de março de 2004. 
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