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Indicador Unid. Medida

Data Índice

Referência Acompanhamento

ÍndiceData

Indicadores

Déficit anual da balança comercial do

setor eletroeletrônico na área de

telecomunicações

US$ milhão 1.52931/12/2010 2.443,431/12/2013

Minutos médios mensais de uso por

usuário de telefonia móvel

minuto 11431/12/2010 217,5531/12/2013

Número de domicílios com TV por

assinatura

unidade 11.295.51131/07/2011 18.019.70031/12/2013

Número de usuários de Internet

acesso banda larga e discado

unidade 67.900.00031/12/2009 98.506.029,8631/07/2013

Número médio reclamações por mês -

Serviço de Comunicação Multimídia

unidade 18.48130/04/2011 37.158,3331/12/2013

Número médio reclamações por mês -

Serviço Móvel Pessoal

unidade 69.93430/04/2011 113.35031/12/2013

Número médio reclamações por mês -

Serviço Telefonia Fixa Comutada

unidade 44.47330/04/2011 82.40031/12/2013

Número médio reclamações por mês -

Serviço TV por Assinatura

unidade 6.91530/04/2011 22.35031/12/2013

Percentual da população com acesso à

radiodifusão pública terrestre

% 2530/06/2011 85,5231/12/2013

Percentual da população com

cobertura de telefonia móvel

% 7531/07/2010 8020/06/2013

Percentual de domicílios com acesso à

Internet

% 2730/11/2010 4020/06/2013

Percentual de domicílios com acesso

fixo à Internet Banda Larga - Área

Rural

% 331/12/2008 1020/06/2013

Percentual de domicílios com acesso

fixo à Internet Banda Larga - Área

Urbana

% 23,431/12/2008 4420/06/2013

Percentual de domicílios com telefone

fixo

% 43,131/12/2009 39,930/09/2013

Percentual de escolas públicas com

Internet Banda Larga

% 37,2431/12/2011 40,8331/12/2013

Percentual de municípios atendidos

com sinal de TV Digital

% 914/04/2011 26,9531/12/2013

Percentual de municípios com mais de

uma emissora de radiodifusão

outorgada, exceto rádio comunitária

% 46,5930/04/2011 50,0431/12/2013

Percentual de municípios com pelo

menos uma rádio comunitária

outorgada

% 57,630/04/2011 6931/12/2013

Percentual populacional com

distribuição postal

% 82,6231/12/2010 8331/12/2013

Preço mensal médio do acesso à

internet em relação à renda média no

país

% 531/03/2011  -  -
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Proporção de conexões de Banda

Larga dentre o total de domicílios

com acesso à Internet

% 6830/11/2010 8820/06/2013

Proporção de domicílios com

computador

% 3530/11/2010 4620/06/2013

Proporção de municípios em que o

principal provedor de acesso à

Internet tem participação no mercado

acima de 90%

% 8031/12/2009  -  -

Satisfação com os serviços postais % 95,531/07/2010 9031/12/2012

Taxa de distritos com população igual

ou superior a 500 habitantes com

atendimento postal básico

% 75,4831/12/2010 80,131/12/2013

Observações:

Déficit anual da balança comercial do setor eletroeletrônico na área de telecomunicações - Fonte: ABINEE (Janeiro

a Dezembro 2013)

Minutos médios mensais de uso por usuário de telefonia móvel - Fonte: Secretaria de Telecomunicações/MC

Número de domicílios com TV por assinatura - Dados: Anatel

Número de usuários de Internet acesso banda larga e discado - Dado: Cetic.br. Percentual de 49% da população

convertido em número de usuários pela população brasileira de julho de 2013 (IBGE).

Número médio reclamações por mês - Serviço de Comunicação Multimídia - Dados: Anatel

Número médio reclamações por mês - Serviço Móvel Pessoal - Dados: Anatel

Número médio reclamações por mês - Serviço Telefonia Fixa Comutada - Dados: Anatel

Número médio reclamações por mês - Serviço TV por Assinatura - Dados: Anatel

Percentual da população com acesso à radiodifusão pública terrestre - Dados: EBC

Percentual da população com cobertura de telefonia móvel - Fonte: Cetic.br 2012

Percentual de domicílios com acesso à Internet - Dados: Cetic.br 2012

Percentual de domicílios com acesso fixo à Internet Banda Larga - Área Rural - Fonte: Cetic.br 2012

Percentual de domicílios com acesso fixo à Internet Banda Larga - Área Urbana - Fonte: Cetic.br 2012

Percentual de domicílios com telefone fixo - Fonte: PNAD 2012

Percentual de escolas públicas com Internet Banda Larga - Fonte: INEP; 2013 - % escolas de nível médio e

fundamental com acesso à internet

Obs: O valor informado anteriormente foi corrigido pois havia sido utilizado um dado que mensurava o percentual

de escolas com acesso à internet, sem considerar se essa seria banda larga.

Percentual de municípios atendidos com sinal de TV Digital - Fonte: SCE/MC

Percentual de municípios com mais de uma emissora de radiodifusão outorgada, exceto rádio comunitária - Fonte:

SCE/MC - Anatel

Percentual de municípios com pelo menos uma rádio comunitária outorgada - Fonte: SCE/MC - Anatel

Percentual populacional com distribuição postal - Fonte: Correios

Preço mensal médio do acesso à internet em relação à renda média no país - Dados: IPEA

Proporção de conexões de Banda Larga dentre o total de domicílios com acesso à Internet - Fonte: Cetic.br 2012

Proporção de domicílios com computador - Fonte: Cetic.br 2012

Proporção de municípios em que o principal provedor de acesso à Internet tem participação no mercado acima de

90% - Dados: IPEA / TELECO

Satisfação com os serviços postais - Fonte: Correios

Taxa de distritos com população igual ou superior a 500 habitantes com atendimento postal básico - Dados: Correios

0964 - Ampliar e fortalecer o Sistema Público de Comunicação e Radiodifusão, buscando

universalizar o acesso da população à programação complementar e diversificada de natureza

educativa, artística, cultural, informativa, científica e promotora da cidadania.

OBJETIVO:

Órgão Responsável: Presidência da República

Análise Situacional do Objetivo

O biênio 2012/2013 foi de avanços, tanto do ponto de vista da gestão estratégica e das relações institucionais, quanto ao

salto de qualidade técnica da produção, empacotamento e distribuição de conteúdos, da ampliação do alcance dos sinais
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de radiodifusão e da conquista de novas audiências. A EBC, por meio de seus macroprocessos finalísticos (operacionais),

dedicou-se a dar sustentabilidade às ações e políticas voltadas para sua missão primordial, que é a de prestar serviços de

radiodifusão pública, visando à garantia do direito à comunicação e à promoção da cidadania e da diversidade.

A elaboração do Plano Estratégico foi norteador dos avanços propostos à Empresa, para que a mesma esteja à altura dos

grandes desafios do projeto de construção da Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão e Rádio – RNCP/TV-

Rádio, que com sua consolidação orientou um novo modelo de produção, empacotamento e distribuição que foi

responsável pela distribuição de mais de 280 mil horas de conteúdos informativos, educacionais, artísticos, culturais,

científicos, de cidadania e recreação para contribuir com a formação crítica das pessoas.

Assim, para garantir a produção de conteúdo e de programas, próprios e de parceiros, 24 horas nas grades de

programação da TV Brasil, nas emissoras de rádio e no portal da EBC, a Empresa planejou e executou a inserção de

novos programas, a produção e veiculação de campanhas e peças de serviços e utilidade pública, bem como a produção

de conteúdos especiais em múltiplas plataformas, além de realizar coberturas e transmissões ao vivo de importantes

eventos.

Desta forma, a EBC possibilitou a disponibilização do acesso a 163.112.374 pessoas, que representam 85,52% da

população brasileira, distribuída em 3.580 municípios (64% dos municípios brasileiros, exceto os municípios de

interseção), considerando a geração, emissão e retransmissão com rede própria de rádio e televisão terrestre. A

metodologia utilizada para o levantamento dos municípios considerou o contorno de cobertura estabelecida pela

regulamentação técnica do Ministério das Comunicações e ANATEL.

Os avanços dos percentuais da população com acesso ao sinal de transmissão foram ampliados nas Regiões brasileiras,

em função da redefinição da estratégia de distribuição para a TV Brasil, com o fortalecimento da rede parceira, por meio

da Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão – RNCP/TV, e a inclusão da rede de transmissão das Rádios da

EBC.

Cabe destacar que a RNCP/TV é formada por 55 geradoras e 783 retransmissoras de TV aberta terrestre e pela Rede de

Rádios da EBC, composta por 07 emissoras e 02 retransmissoras operadas diretamente. A RNCP/TV está presente em 24

estados mais o Distrito Federal, alcançando 1.782 municípios, e a Rede de Rádios da EBC, em 3.103 municípios. O

redirecionamento da estratégia de inclusão da RNCP/TV e da Rede de emissoras de Rádio da EBC permitiu a ampliação

da disponibilização do sinal terrestre de radiodifusão (TV e Rádio) da EBC. Além disso, os conteúdos da TV Brasil estão

disponíveis para 15 milhões de assinantes de TV fechada e cerca de 20 milhões de domicílios, que recebem o sinal por

antena parabólica.

Aproximadamente 2,5 milhões de pessoas assistiram diariamente a programação da TV Brasil, através de televisão

aberta, em resultados auferidos por uma medição que abarca apenas seis das principais capitais brasileiras. De 2012 para

2013, a audiência média da TV Brasil cresceu nas três capitais onde possui emissoras próprias com sinal analógico, e

onde teve índices medidos pelo IBOPE. Em relação à TV Brasil, houve crescimento da audiência nas praças de São

Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, no número de programas da TV Brasil que tiveram médias acima de 0,50%,

tanto proporcionalmente quanto em números absolutos.

Ademais, a TV Brasil Internacional exibiu conteúdos para 65 países de quatro continentes, atendendo a demanda de

informação dos brasileiros que residem no exterior e de países de língua portuguesa.

O biênio foi marcado pela implementação das atividades definidas no Plano Estratégico 2012/2022 e nos Planos de

3Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia



Trabalhos Anuais. O monitoramento da execução do Plano de Trabalho proporcionou às áreas operacionais a

visualização quantitativa e qualitativa dos conteúdos produzidos pelos veículos das plataformas de TV, rádio e web. Isto

tem possibilitado mais eficiência das medidas corretivas adotadas na produção de conteúdos e prestação de serviços,

sobretudo com relação às exigidas por Lei. As mudanças da gestão foram norteadas por quatro eixos estratégicos:

Organização Administrativa, Missão e Resultados, Qualidade dos Serviços e Produtos e Diversificação da Receita.

O eixo Organização Administrativa teve como base ações orientadas para a aprovação do novo conceito de Estrutura com

o Redesenho do Organograma da EBC, e para a internalização das atividades desenvolvidas pela Associação de

Comunicação Educativa Roquete Pinto – ACERP, assim como reformulação e alinhamento com o PPA 2012/2015. Tudo

isso para assegurar a convergência de esforços na busca da visão de futuro da Empresa ("Ser referência em Comunicação

Pública”) e no aprimoramento da gestão e execução da EBC de forma integrada e sistêmica, visando o alcance da missão

“Criar e difundir conteúdos que contribuam para a formação critica das pessoas”.

A intensificação do foco na Missão e nos Resultados promoveu a implementação de uma nova fase da Gestão

Estratégica, a partir do monitoramento (acompanhamento das métricas das ações e dos resultados) sistematizado da

estratégia e da execução física. O objetivo foi assegurar a evolução dos indicadores institucionais de resultados do PPA

2012/2015 e a execução do Plano de Trabalho.

O destaque na intensificação do foco na Missão e nos Resultados foi o projeto-piloto Brasil 4D, com iniciativa e

coordenação da EBC, que beneficiou 100 famílias de João Pessoa, na Paraíba, durante os quatro meses de sua execução.

O projeto, que disponibiliza aplicações e programas interativos em linguagem televisiva gratuita e permite ao

telespectador acessar informações e serviços públicos, foi uma experiência precursora para a TV digital pública interativa

voltada para a população de baixa renda.

Com relação à Qualidade dos Serviços e Produtos, o principal resultado foi o avanço na melhoria da qualidade do sinal,

com a conclusão da instalação do novo sistema irradiante e do transmissor analógico da TV Brasil em São Luís. Outro

resultado relevante foi a audiência do Portal EBC, que, no ano, alcançou 16,2 milhões em acessos na internet.

Resultado do trabalho implementado, nos dois anos a EBC colecionou vários prêmios e colocou em destaque assuntos

que não fazem parte da pauta cotidiana dos veículos comerciais.

A plataforma Web, no ano de 2013, foi marcada por um aumento expressivo de audiência, impulsionado pelo Portal

EBC. Ao todo, foram alcançados 30,9 milhões de visitantes únicos, somando-se todos os veículos web da Empresa

(Portal, Radioagência, Agência Brasil e Sites das Rádios e TVs). O total foi 145% maior do que em 2012. O Portal EBC

alcançou a média/mês de 1,3 milhão de visitantes únicos e encerrou 2013 com mais de 16,2 milhões de visitantes únicos

no ano, que navegaram por mais de 29 milhões de páginas.

A Agência Brasil registrou um aumento de 151% nas visitas à sua página na internet, alcançando a marca de 7,2 milhões

de visitantes únicos no ano. A Agência Brasil apresentou também um crescimento de 105,66% no número de visitantes

únicos comparando com o ano anterior. Em 2012, o veículo já havia alcançado elevação de 98% em sua audiência, na

comparação com 2011. Assim, em dois anos, a visibilidade do veículo quadruplicou. A Radioagência Nacional teve

crescimento de 22,65% audiência em visitantes únicos em relação a 2012.

A diversificação da Receita tem sido observada com a reestruturação da estratégia de negócios e serviços. Mesmo com as

dificuldades enfrentadas, a EBC alcançou recorde na receita de captação com o crescimento de 296% relativamente aos

últimos quatro anos. A nova Política de Captação de Recursos possibilitou alcançar o patamar de R$ 100,32 milhões em
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2013 contra R$ 81,49 milhões com venda de serviços e exibição de apoio institucional no ano de 2012.

Além disso, destacamos os avanços nas negociações junto ao TCU, referentes ao processo de credenciamento que

permitirão à EBC efetuar contratações de serviços especializados de forma mais ágil, e a decisão judicial em 1ª instância

sobre a Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública – CFRP, favorável à EBC, que contribuirá para a ampliar

as receitas da Empresa. Em relação ao processo de credenciamento, o TCU entendeu, por decisão do plenário, que a

possibilidade de utilização da figura do credenciamento é viável às atividades da EBC, dentro dos limites julgados pelo

Tribunal. A decisão em questão oferecerá à EBC possibilidades de melhoria nas suas atividades, bem como de melhor

atendimento de clientes demandantes da EBC na prestação de serviços oferecidos pela Empresa.

Vale ressaltar que a EBC, na busca de maior efetividade para a medição do alcance da malha de transmissão de

radiodifusão pública, está efetuando a contratação de uma consultoria especializada em cobertura de sinal de TV para

utilização de metodologia mais eficaz e tecnologicamente adequada. No caso da cobertura do sinal das Rádios, o estudo

de alcance do sinal produzido pela Universidade de Brasília, foi concluído em 2013.

Metas 2012-2015

Ampliar a cobertura da TV Brasil Internacional.·

Análise Situacional da Meta

A EBC encerrou o ano de 2013 com a cobertura de 65 países, destacando-se no biênio 2012/2013 o início das

operações no Japão, onde moram 210 mil brasileiros. Desta forma, a Empresa está presente na Europa, África, América

do Sul, América do Norte, América Central e outros países da Ásia.

Registra-se uma redução de 2 países em relação ao ano de 2012. A redução foi ocasionada pela não aceitação dos

operadores Latinos Americanos de oferecer em sua grade programas dublados e legendados em Espanhol, nos moldes

do antigo Canal Integracion, gerido pela EBC. Desta forma, as transmissões da TV Brasil Internacional foram

suspensas para Costa Rica e Honduras.

Novas negociações foram abertas com quatro operadoras em Honduras: MEGACABLE, HONDUVISIÓN,

DIGICABLE e CABLE SISTEMA DE RL, que já receberam autorização da TV Brasil Internacional para retransmitir

o sinal. As transmissões iniciarão em 2014 após a análise da programação da TV Brasil Internacional pelas parceiras.

As negociações com a Globecast, da França não evoluíram em razão da inviabilidade financeira da EBC que teria que

pagar para ter seus conteúdos exibidos. Outras alternativas serão prospectadas na Europa, em 2014.

Quantidade alcançada

65
Data de Referência

31/12/2013

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Exterior 80 unidade 65 31/12/2013

Ampliar a cobertura do sinal terrestre de radiodifusão (rádio e televisão), por meio de geração própria ou da

Rede Nacional de Comunicação Pública, para garantir disponibilidade de acesso à população brasileira.
·

Análise Situacional da Meta

Em 2013, a EBC possibilitou disponibilização do acesso a 163.112.374 pessoas, que representam 85,52% da população

brasileira distribuída em 3.580 municípios (64% dos municípios brasileiros, exceto os municípios de interseção)

considerando a geração, emissão e retransmissão com rede própria de rádio e televisão terrestre. A metodologia
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utilizada para o levantamento dos municípios considerou o contorno de cobertura estabelecida pela regulamentação

técnica do Ministério das Comunicações e ANATEL.

Os avanços dos percentuais da população com acesso ao sinal de transmissão foram ampliados nas Regiões brasileiras,

em função da redefinição da estratégia de distribuição para a TV Brasil com o fortalecimento da rede parceira por meio

da Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão – RNCP e da inclusão da rede de transmissão das Rádios da

EBC. A malha de transmissão de radiodifusão terrestre da EBC, considerando a parceria com a RNCP/TV e o alcance

das emissoras de Rádio (OC e FM), disponibiliza acesso a todos os Estados dessas Regiões via Rádio e/ou via

Televisão.

A Rede exibidora da TV Brasil é formada por 52 geradoras e 727 retransmissoras de TV aberta terrestre e pela Rede de

Rádios da EBC, composta por 07 emissoras e 02 retransmissoras operadas diretamente. A rede está presente em 24

estados mais o Distrito Federal, alcançando 1.782 municípios e a Rede de Rádios em 3.103 municípios. Além disso, os

conteúdos da TV Brasil estão disponíveis para 15 milhões de assinantes de TV fechada e 20 milhões de domicílios que

recebem o sinal por antena parabólica.

Na Região Centro-Oeste a EBC conta com 5 geradoras e 34 retransmissoras de televisão e 03 emissoras (AM e FM), 1

(FM) retransmissora e 1 repetidora (AM) de rádio, em Brasília. Na região Norte, a EBC possui 5 geradoras e 98

retransmissoras de televisão, e a Rádio, disponibiliza 01 emissora (AM) e uma retransmissora (FM) em Alto Solimões -

Amazonas Vale ressaltar que os Estados do Amapá e Rondônia ainda encontram-se em fase de negociação para

instalação de geradoras da TV por meio de parcerias com emissoras públicas locais e com as universidades federais de

ambos os estados para participarem da rede. As Regiões Centro-Oeste (98,34%) e Norte (100%) são as quais

apresentam maior disponibilização de acesso ao sinal de TV e Rádio da EBC às populações.

A Região Sudeste (96,71%) conta com disponibilidade de acesso das Rádios (MEC – FM/AM e Nacional do RJ/AM) e

também da TV Brasil, onde a empresa tem 26 geradoras e 256 retransmissoras (próprias e parceiras) participantes da

Rede Nacional de Comunicação Pública - RNCP/TV consolidando a maior parte da rede de transmissão de televisão

pública, entre as Regiões brasileiras. Esta parcela da rede cobre os Estados do RJ, MG e SP.

Na Região Nordeste, a EBC possui 10 geradoras e 249 retransmissoras (próprias e parcerias) de televisão e nenhuma

emissora própria de Rádio instalada na Região. Em relação à TV Brasil, a EBC intensificou esforços para ampliar a

disponibilidade de acesso junto à TV Pernambuco para o exercício de 2013 para funcionamento em 2014. Com relação

à disponibilidade de acesso ao sinal da TV Brasil na Região Sul, onde a empresa possui 6 geradoras (própria e

parceira), em maio/2013 foi inaugurada a geradora própria digital em Florianópolis que possibilitará novas parcerias e

a ampliação da disponibilidade de acesso. A estratégia para ampliar o acesso nessa Região encontra-se em execução

por meio de negociações já em andamento com a TV Educativa do Rio Grande do Sul – TVE/RS e TV Educativa do

Paraná – TVE/PR. Na Região Sul, a Rede de Rádio da EBC não tem disponibilidade de sinal, entretanto está

identificando parceiros junto às rádios publicas existentes nessa Região para o desenvolvimento de parcerias em 2014.

As Regiões Sul (60,71%) e Nordeste (73,66%) são as áreas que apresentam a menor disponibilidade de acesso à

radiodifusão pública, tanto com relação a televisão, quanto as emissoras de Rádio.

A ampliação da cobertura das emissoras de Rádios de Ondas Curtas (OC) da EBC em operação, nas Regiões Norte,

Nordeste e Centro- Oeste está condicionada aos investimentos em novos transmissores, bem como na definição da

tecnologia do padrão digital para rádios. Vale ressaltar que essas Regiões, são prioridades estratégicas para a atuação

das emissoras de Rádio da EBC, por serem grandes áreas não alcançadas por outras frequências.
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Por outro lado, a qualidade e ampliação do acesso à radiodifusão pública terrestre (Rádio e TV) estão condicionadas à

disponibilidade de investimentos na infraestrutura tecnológica, para que a EBC faça a modernização do seu parque para

distribuição do sinal em qualidade HD (High Definition ou Alta Definição) do rádio e da televisão. Por outro lado, para

que o processo de digitalização da RNCP/TV e Rádios possa acontecer de forma integral será necessária a realização

de investimentos também nas emissoras parcerias.

Quantidade alcançada

85,52
Data de Referência

31/12/2013

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Região Centro-Oeste 90 % 98,34 31/12/2013

Região Nordeste 80 % 73,66 31/12/2013

Região Norte 100 % 100 31/12/2013

Região Sudeste 90 % 96,71 31/12/2013

Região Sul 70 % 60,71 31/12/2013

Ampliar a cobertura geográfica dos sinais de radiodifusão em Ondas Curtas (OC) da EBC para assegurar a

recepção radiofônica às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, não alcançadas por outras frequências.
·

Análise Situacional da Meta

A EBC ao concentrar suas metas nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, priorizou o acesso a populações de

regiões carentes da radiodifusão pública em ondas curtas (OC) e ondas tropicais (OT), onde a iniciativa privada não

opera. Encontra-se em discussão no Brasil o padrão digital para o rádio, que poderá alterar o rumo dos investimentos

da EBC nos próximos anos, o que contribui, também, para a redução da velocidade da expansão prevista na meta.

Além disso, os estudos e discussões acerca do Rádio Digital geraram indefinição sobre a escolha desse padrão e

influenciou a decisão estratégica da EBC de adiar os investimentos nesses transmissores.

A EBC encomendou um estudo junto à Universidade de Brasília - UnB, no qual foi concluído, e tem como objetivo

medir o alcance efetivo dos transmissores da EBC que se encontram em operação há 35 anos. Esse estudo contribuirá

para as discussões do padrão da rádio digital.

Nas Regiões Norte (99,23%) e Centro-Oeste (39,51%) a meta já se encontra bem próximo do programado, os dois

transmissores encontram-se dedicados a essas regiões. Com relação à Região Nordeste (10,66%), os equipamentos

disponíveis não apresentam capacidade técnica para fazer a cobertura de grande parte dos municípios dessa Região,

sendo necessária a ampliação para a cobertura.

Quantidade alcançada

49,28
Data de Referência

31/12/2013

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Região Centro-Oeste 40 % 39,51 31/12/2013

Região Nordeste 25 % 10,66 31/12/2013

Região Norte 100 % 99,23 31/12/2013

Iniciativas

Iniciativa: 044B - Implantar o Sistema Operador da Rede Nacional de Televisão Pública Digital·
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Análise Situacional da Iniciativa

O piloto do Brasil 4D concluído em 2103 apontou as potencialidade da TV Digital Interativa para incluir no Projeto do

Operador, um canal de serviços para os cidadãos. Esse projeto tem o objetivo de promover o desenvolvimento com

democracia e diversidade por meio das tecnologias digitais finalizou seu projeto-piloto.

Durante quatro meses, cem famílias beneficiárias do Programa Brasil Sem Miséria em João Pessoa, na Paraíba,

comprovaram que as populações de baixa renda têm muito a ganhar (em termos de conhecimento, tempo e até

financeiramente) com o uso da TV digital aberta e gratuita como forma de interagir com os serviços públicos.

O primeiro Piloto do Projeto Brasil 4D (Desenvolvimento, Democracia, Diversidade e Digital) que testou a

disponibilização de aplicações e programas interativos em linguagem televisiva gratuita permitindo ao telespectador

acessar informações e serviços públicos no ambiente de TV Digital. A partir do domicílio, e com um simples toque no

controle remoto, era possível ter acesso a serviços públicos como marcação de consultas, oferta de empregos e

benefícios sociais.

Trata-se de experiência inovadora e precursora para a TV digital pública interativa voltada para a população de baixa

renda, ou seja, uma tecnologia digital e social que estimula as pessoas ao exercício da cidadania plena, para todas as

classes sociais e faixas etárias. A interatividade é proporcionada pelo Ginga, o aplicativo desenvolvido como software

livre no Brasil.

O piloto teve a coordenação da EBC e contou com a parceria de empresas públicas e privadas (indústria de

transmissão, recepção e de software), operadora de telefonia, universidades, poderes executivos e legislativos. Durante

aproximadamente 4 meses (Dez/2012 a Mar/2013), foi implementado junto a cem famílias de João Pessoa, na Paraíba.

Concomitante à realização do projeto o Banco Mundial aplicou uma pesquisa para avaliar os impactos sociais do

projeto junto a comunidade beneficiada e os principais resultados do projeto foram:

- Aumento de conhecimentos sobre direitos e deveres sociais (71%);

- Emissão de documentos (83%);

- Melhoria na qualificação das pessoas (100%);

- Oferta de empregos (89%);

- Prevenção de problemas de saúde (82%);

- Educação financeira (45%);

O piloto constatou e efetividade da utilização do Brasil 4D e as etapas posteriores preveem negociações com atores

públicos e privados para a execução de nova etapa de testes do Brasil 4D, ampliando o número de famílias, para

consolidar a efetividade do projeto.

Cabe ressaltar que se trata de uma experiência que comprova a eficácia de uma aplicação para a transmissão digital

terrestre – a interatividade.

Por outro lado, importante ressaltar-se alguns pontos necessários para a disseminação da TV Digital no Brasil, com

relação à implantação do sistema operador de rede nacional de televisão pública digital:

•	Existência de um projeto público para operação de rede de televisão digital para implementação de toda a migração e

gestão dessa iniciativa;

•	Formulação e aplicação de uma política prévia de investimentos em infraestrutura de comunicação para o tráfego de
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sinal televisivo;

•	Investimentos cadenciados, bem como estratégias de interiorização dos investimentos em infraestrutura.

•	Atuação dos Estados e da iniciativa privada com alta capacidade de investimentos.

As variáveis, acima citadas, demandam ações articuladas. Desta forma, a EBC está promovendo ações de divulgação e

conscientização sobre a importância de se instalar um operador de rede, junto às emissoras públicas e privadas, bem

como à entidade representante do setor o Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD). O resultado é a

identificação da necessidade de elaboração de um planejamento entre setores público e privado, na área de radiodifusão

(TV), que contemple as necessidades de ambos os segmentos e viabilize o processo de recepção do sinal digital em

todos os domicílios.

9Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia


