
Conecte sua 
marca com o 
ecossistema 
de educação 
pesquisa e 
inovação.

ORGANIZAÇão

29 E 30 AGOSTO
E 1 DE SETEMBRO

2022
EDIÇÃO
DIGITAL



Sobre
a rnp

unidades  
da federação
com pontos  
de presença

Gb/s de velocidade
de conexão

milhões
de usuários

redes
comunitárias
conectadas

mil pontos
conectados

1,6

Tb/s de capacidade
agregada

1,96

Gb/s de capacidade
internacional

1 a 200

Somos a rede brasileira para educação e pesquisa. 
Disponibilizamos uma plataforma digital de serviços 
seguros e inovamos em aplicações de tecnologia 
da informação.

Junto a universidades, institutos de educação 
e cultura, agências e hospitais de ensino, 
desenvolvemos o Sistema RNP, que beneficia 4 
milhões de alunos, professores, pesquisadores e 
empreendedores brasileiros.

Ajudamos a trazer a internet para o Brasil e hoje 
nossa rede chega a todas as unidades da federação. 
Também estamos integrados a redes de pesquisa 
globais, ou seja, a pares na América Latina, América 
do Norte, África, Europa, Ásia e Oceania por meio 
de cabos de fibra óptica terrestres e submarinos.

Somos uma organização social vinculada ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTI) e fomentada ainda pelos ministérios da 
Educação (MEC) e das Comunicações (MCom) por 
meio do Programa Interministerial RNP (PRO-RNP).



FÓRUM EM  
NÚMEROS

Participantes remotos

1.061

Participantes 
inscritos em 2021

inserções sobre o evento na imprensa 
(destaque para o portal Medicina S/A)

Retorno
de Investimento (ROI):

novos leads gerados

1.481

15

1 mil

novos seguidores da 
RNP nas redes sociais

500

QUASE

38.591,31



Países  
representados

Brasil  
de ponta 
a ponta 

INSCRITOS
REPRESENTAÇÃO 
POR REGIÃO

9%
NORTE

17%
NORDESTE

28%
CENTRO-OESTE

13%
SUL

1.481

33%
SUDESTE

ARGENTINA

ALEMANHA

suécia

uruguai

méxico

CHILE

Canadá

moçambique
austrália

belize

bolívia

butão

cabo verde

colômbia

suíça

japão

jordânia

malawi

países baixos
(netherlands)

portugal

reino unido

EUA



Instituições públicas
do país debatendo sobre
os rumos das TICs

Participantes  
por Setor:

INSTITUIÇÕES
INSCRITAS

60%

58% 20% 22%

27%

PÚBLICO PRIVADO OUTROS

EDUCAÇÃO GOVERNO OUTROS

instituições 
participantes1.061

13%



O Fórum RNP  
realizou  
Publicações  
Diárias 
por e-mail

presença  
digital

RNP 5.8 mil 
seguidores 

13.2 mil
seguidores 

500
novos seguidores da 
RNP nas redes sociais

2.9 mil 
seguidores 
aproximado 

1.906
seguidores 

1 mil
novos leads
gerados



Fórum  
Nas MÍDIAS

150 mil 229 menções à RNP no 
período de divulgação 
do evento

50 mil pessoas alcançadas 
pelo compartilhamento do 
MCTI pelo Twitter

Carlos Afonso, fundador 
do Ibase, diretor do Nupef 
e membro do Hall da Fama 
da internet.



Garanta a presença 
de sua marca 
no evento que define 
os rumos das TIC  
no Brasil

Quer ver sua marca no evento que 
define os rumos das TIC no Brasil? 

2021HÍBRIDO

39
Evolução  
do número de 
patrocinadores 
por ano
NÚMERO DE EMPRESAS 
PATROCINADORAS

Chegou  
a sua hora!

2016

14
2017

25
2018

30
2019

39
2020

15



Já Patrocinaram
o fórum RNP 

Ministério da

Saúde

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SUSPROTEG

ESCOLA
SUPERIOR
DE REDES



Petabyte  R$ 66.000,00

APLICAÇÃO  
DE MARCA

Veiculação  
da marca na tela  
de pré-palestras.

Sala virtual principal.
no site do evento  
com link para o site  
do patrocinador.

Ações

Presença da marca
do patrocinador no vídeo
promocional pós evento.

Sorteio de brindes no evento (ação especial 
opcional, local do sorteio a ser definido pelo 
patrocinador), será feito de forma virtual.

Vídeo institucional, de até 3’, 
embutido no site do evento.

Vídeo de exposição da marca  
no intervalo do evento.

DIVULGAÇÃO
Aplicação da marca do patroci-
nador em até 04 ações de e-mail 
marketing.

03 ações nas mídias sociais de
divulgação do evento, com a
marca do patrocinador.

ESPAÇO
Estande virtual  
do patrocinador na  
plataforma do evento.

Chat virtual para interação 
com o público que entrar no 
espaço do patrocinador. (ação 
opcional).

OUTROS  
BENEFÍCIOS

Até 03 Reuniões de negócios 
virtual, pré evento.
Mailing do evento (LGPD).

Palestras pré-gravadas  
relacionadas ao tema  
do evento.  
(palestra Ondemand)

Inserção de vídeo promocional 
na área do patrocinador.  
(Obs.: este vídeo é fornecido  
pelo mesmo)

Investimento evento  
virtual



TERABYTE R$ 24.000,00

APLICAÇÃO  
DE MARCA

Veiculação  
da marca na tela  
de pré-palestras.

No site do evento  
com link para o site  
do patrocinador.

Ações
Sorteio de brindes no evento (ação 
especial opcional, local do sorteio 
a ser definido pelo evento), será 
feito de forma virtual.

Vídeo de exposição da marca  
no intervalo do evento.

DIVULGAÇÃO
Aplicação da marca do
patrocinador em até 04 ações 
de e-mail marketing

03 ações nas mídias sociais de
divulgação do evento, com a
marca do patrocinador.

ESPAÇO
Estande virtual  
do patrocinador na  
plataforma do evento.

Chat virtual para interação 
com o público que entrar no 
espaço do patrocinador. (ação 
opcional).

OUTROS  
BENEFÍCIOS Mailing de visita ao estande 

(LGPD).

1 Reunião de negócio virtual,
pré-evento.

Inserção de vídeo promocional 
na área do patrocinador.  
(Obs.: este vídeo é fornecido  
pelo mesmo)



GiGABYTE R$ 16.000,00

APLICAÇÃO  
DE MARCA

Veiculação  
da marca na tela  
de pré-palestras.

NO SITE do evento  
com link para o site  
do patrocinador.

Ações
Sorteio de brindes no evento (ação
especial opcional, local do sorteio
a ser definido pelo patrocinador), será
feito de forma virtual.

03 ações nas mídias sociais de
divulgação do evento, com a marca 
do patrocinador.

Vídeo de exposição da marca  
no intervalo do evento.

DIVULGAÇÃO
Aplicação da marca do
patrocinador em até 04 ações
de e-mail marketing.

ESPAÇO
Estande virtual  
do patrocinador na  
plataforma do evento.

Chat virtual para interação com o 
público que entrar no espaço
do patrocinador. (ação opcional).

OUTROS  
BENEFÍCIOS

Mailing de visita ao estande 
(LGPD).



Megabyte

APLICAÇÃO  
DE MARCA

Veiculação  
da marca na tela  
de pré-palestras.

03 ações nas mídias sociais de 
divulgação do evento, com a 
marca do patrocinador.

No site do evento  
com link para o site  
do patrocinador.

Ações Vídeo de exposição da marca  
no intervalo do evento.

DIVULGAÇÃO
Aplicação da marca do pa-
trocinador em até 04 ações 
de e-mail marketing.

R$ 6.000,00



Conecte sua marca com
o ecossistema de educação, 
pesquisa e inovação.



Confira  
o que rolou  
no Fórum 2021

abertura do evento com  
mestre de cerimônia

tradutora de libras 
do evento

espaço interação

estúdio do evento Equipe do evento

sala do evento digital



PÓS-EVENTO

CLIQUE PARA 
Assistir no youtube

https://www.youtube.com/watch?v=LiHxl_EffPw
https://www.youtube.com/watch?v=LiHxl_EffPw
https://www.youtube.com/watch?v=LiHxl_EffPw


Contato

(19) 3787-3347 (19) 99724-8890

Francislaine de Oliveira

patrocinio@rnp.br




