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Agenda

1. A nova Infraestrutura Óptica Nacional
Compartilhando recursos para redes seguras

avançadas

2.      A nuvem acadêmica nacional
Framework e modelo de negócios



A Nova Infraestrutura
Óptica Nacional 



Onde estão os nossos clientes no Brasil?

739 campi de 

universidades e 

institutos federais 

conectados em alta 

velocidade.



Programa para Ciberinfraestrutura 2020

• Infraestrutura de comunicação: tornar escalável e segura

– n x 100 Gb/s na Rota Porto Alegre – Fortaleza 

– Direitos de uso nos cabos submarinos (Europa, EUA) e 

infraestrutura compartilhada com a Defesa

• Armazenamento e computação: escalar e simplificar o uso das 

tecnologias de informaçao e comunicação na E&P 

– Implantar soluções em conjunto com empresas para oferta de serviços

escaláveis e seguros para grupos de pesquisa,  professores e alunos

• Operar um Centro Nacional de eCiencia

– Suporte a iniciativas nacionais e internacionais altamente demandantes
ex. Biodiversidade, Astrofisica, Dados Abertos, etc.

Componente 1: 

Infraestrutura 

Segura Nacional

Componente 3: 

Serviços para 

grandes 

aplicações 

Componente 2: 

Nuvem 

Acadêmica 

Comunitária

O Novo Ciclo do Contrato de Gestão 2018-2022



RNP 100: nova Rede Ipê inicia a operação pelo Nordeste



7

50 Redes metropolitanas Comunitárias (Redecomep)

Modelo Comunitário:
• Primeira rede em Belém em

2007: METROBEL
• Auto-sustentação
• Compartilhamento com 

políticas públicas do Estado e 
Município

Parceiros:

• FINEP
• Estados: Consecti e 

Secretarias de CTI
• Empresas de Energia Elétrica
• Empresas de Utilidade 

(transporte, gás, telecom, etc)
• Empresas de TI dos Estados



Infraestrutura óptica própria nacional que alcance requisitos de uma rede segura para atendimento à 
Ciência, Tecnologia, Educação e Defesa.

↘ escalável

Aumentar a capacidade de comunicação em grande volume e agilmente: longa distância e nas áreas metropolitanas
de maiores cidades (n x 100Gb/s)

↘ segura

Apoiar a ION em meios ópticos e Pontos de Presença implantados em cooperação ou arrendados em longo prazo, que 
permitam a evolução de arquiteturas resilientes e serviços seguros

↘ segregada

Privilegiar as infraestruturas mais protegidas de empresas públicas (ex. setor elétrico) e privadas (ex. provedores locais
e regionais) que permitam segregar os meios compartilhados entre outros segmentos do governo e CTI para 
autonomia de gestão e operação

↘ econômica

Permite a redução de custos operacionais em troca de investimentos de longo prazo

↘ habilitadora

Base para a oferta de serviços adicionados em larga escala (nuvem ) para a instituições usuárias da infraestrutura

Infraestrutura Óptica Nacional (ION)



O que esperamos do novo cenário 

Integração nacional fim-a-fim
• alta capacidade no campus, metro, nacional, internacional

• garantia de aplicações entre instituições e laboratórios: redes para comunidades (telemedicina, HEP, 
biodiversidade)

• implantação e operação da Infraestrutura Óptica Nacional  para Educação e Pesquisa: acesso à fibra em 
longa distância

Interconexão em alta capacidade com as redes regionais internacionais

Projetos inovadores em parceria com organizações usuárias

• projetos-piloto de grupos de trabalho

• investimento em redes experimentais avançadas 

Suporte à integração das escolas e na difusão da educação a distância

Ampliação da oferta de serviços para colaboração através da nuvem acadêmica nacional



Para onde crescer?

Novos clientes
• A alta capacidade e cobertura da nova infraestrutura da Rede Ipê permitirá ampliar  o  

atendimento para instituições privadas de ensino superior e pesquisa, parques 
tecnológicos e startups;

Novos serviços
• A demanda por serviços escaláveis e flexíveis de serviços de TI somada a

modelos de negócios baseados no uso/consumo aponta para a oferta de 
serviços em nuvem.

Os ganhos de escala derivados da nova infraestrutura da Rede Ipê e a atuação
como broker de serviços de TIC para as instituições acadêmicas posicionam a 
RNP como um player estratégico para a execução de políticas públicas no setor
de educação, pesquisa e inovação no país.



A Nuvem Acadêmica Nacional



Operação e Gerenciamento

. Política de Uso (AUP)

. Modelo de Sustentabilidade

. Atendimento - Service Desk 

. Suporte Técnico e serviços de apoio

. Middleware de integração

. Tecnologias habilitadoras 

. Evolução permanente

. Modelo / Plataforma de Negócio

Arquitetura

• Nuvem Híbrida

Privada + Pública (Comercial)

Tipo de Nuvem
• Comunitária e Federada

Serviços
• IaaS / PaaS / SaaS
• Processamento Virtual
• Storage Virtual (Sinc/Assinc)
• Rede Virtual 
• Data Center Virtual 
• Backup /Archive(offline & online)

Direcionadores Estratégicos

Perfis dos Usuários:

Científico TI Corporativo

- Processamento
Virtual

- Storage e Rede
Virtuais

- Simulação

- Projetos
Colaborativos

- Email

- Storage

- Backup /Archive

- ERP

- CRM

- Data Center
Virtual

- Disaster Recovery

Plataformas Preservação
Nacionais de Acervos

- SIBBr

- .CAPES Portal 
.periodicos

- Enem/SISU

- Repositório
deObjetos Educacionais

- Bases de Dados 
Científicas

- Cinemateca
Brasileira

- Ancine

- Museu
Nacional 

- Outras
Coleteções
e Acervos Digitais

RNP Cloud Framework



Cloud Service

Broker

Arquitetura /

Infraestrutura
Híbrida – Comunitária(*) - Federada

(*) Oportunística Balanceada ou Distribuída

RNP Cloud Framework

Perfil dos Usuários

& Financiamento

TI
Corporativo

Plataformas
Nacionais

Acervos
Digitais

Científico

Provedores

IaaS – PaaS - SaaS

RNP/
Academia

Global Cloud
Service Providers

Custom/Local
Cloud Providers

Modelo de 

Negócio & 

Política de

Uso
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PORTAL DE ACESSO  À NUVEM



[ACORDOS]

 Broker 

 Marketing

 CRM

 BI

Modelo/Plataforma de Negócio

• Fornecedores 

de serviços 

em nuvem

 Google
 Microsof
 Amazon
 MConf
 eduDrive
 .periódicos

 ??

IaaS

PaaS

SaaS

• Plataforma do 

Market Place 

& Portal

Cloud

Service 

Broker

• Ofertas 

Patrocinadas

Contrato

de

Gestão

• Meios de 

Pagamento

 $
 vouchers
 quotas
 Finep/CNPq

 CAPES/FAPs

• Operadores de 

Infraestrutura

Datacenters/

Cloud Providers

IDC/CDC (RNP)

CDCs das 

Universidades

 Vert
 Embratel
 Vivo / Huawei
 UOL

 ?? 

[BRAND]

Cloud Marketplace



RNP Cloud Services Marketplace

• Usuários do perfil

Cientifico/Educação (basic / expert)

(contratação, configuração e uso)

Provisionamento Auto/Semi-auto

• Usuários do perfil

TI Corporativo

(contratação, configuração e uso)

• Provisionamento Auto/Semi-auto

• Plataformas Nacionais

(API, acesso e uso)

Provisionamento Manual

• Acervos Digitais

(API, acesso e uso)

Provisionamento Manual

São apresentadas ofertas de serviços ou 

soluções de acordo com o perfil dos 

usuários cadastrados no portal.

O usuário é guiado pelo portal para 

encontrar um serviço na nuvem a partir de 

uma descrição da sua demanda  

(ao invés de um menu de aplicações).

Cloud Marketplace



nasnuvens workplace 



nasnuvens workplace 



nasnuvens cloud store



nasnuvens workplace 



Próximos passos:

Cloud  Marketplace

• Acordos de cooperação com os Global Cloud Service providers baseados

em acordos semelhantes já assinados com outras redes acadêmicas;

• Definição de critérios e homologação dos Local/Custom Cloud providers no Brasil;

• Implantação da plataforma de Cloud Broker e Cloud Marketplace;

• Oferta de serviços educacionais gratuitos: 

Google for Education, Microsoft Office 365, AWS Educate

• Parcerias para oferta de serviços (IaaS, PaaS e Saas) em nuvens públicas

restritos ao escopo de atuação da RNP;

• Primeiras ofertas e protótipo do serviço nasnuvens em janeiro 2018.



Obrigado!

José Luiz Ribeiro Filho

Diretor de Serviços e Soluções

jose.luiz@rnp.br


