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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 1.97031/12/2012

Minutos médios mensais de uso por

usuário de telefonia móvel

minuto 11431/12/2010 19930/06/2012

Número de domicílios com TV por

assinatura

unidade 11.295.51131/07/2011 16.188.95731/12/2012

Número de usuários de Internet

acesso banda larga e discado

unidade 67.900.00031/12/2009 100.250.00031/01/2012

Número médio reclamações por mês -

Serviço de Comunicação Multimídia

unidade 18.48130/04/2011 24.37531/12/2012

Número médio reclamações por mês -

Serviço Móvel Pessoal

unidade 69.93430/04/2011 92.92631/12/2012

Número médio reclamações por mês -

Serviço Telefonia Fixa Comutada

unidade 44.47330/04/2011 56.953,831/12/2012

Número médio reclamações por mês -

Serviço TV por Assinatura

unidade 6.91530/04/2011 14.72831/12/2012

Percentual da população com acesso à

radiodifusão pública terrestre

% 2530/06/2011 66,2731/12/2012

Percentual da população com

cobertura de telefonia móvel

% 7531/07/2010 7631/12/2012

Percentual de domicílios com acesso à

Internet

% 2730/11/2010 3831/01/2012

Percentual de domicílios com acesso

fixo à Internet Banda Larga - Área

Rural

% 331/12/2008 2531/01/2012

Percentual de domicílios com acesso

fixo à Internet Banda Larga - Área

Urbana

% 2331/12/2008 5831/12/2012

Percentual de domícilios com telefone

fixo

% 43,131/12/2009 40,0131/12/2012

Percentual de escolas públicas com

Internet Banda Larga

% 37,2431/12/2011 40,5831/12/2012

Percentual de municípios atendidos

com sinal de TV Digital

% 914/04/2011 14,330/11/2012

Percentual de municípios com mais de

uma emissora de radiodifusão

outorgada, exceto rádio comunitária

% 46,5930/04/2011 47,830/11/2012

Percentual de municípios com pelo

menos uma rádio comunitária

outorgada

% 57,630/04/2011 67,930/11/2012

Percentual populacional com

distribuição postal

% 82,6231/12/2010 80,731/12/2012

Preço mensal médio do acesso à

internet em relação à renda média no

país

% 531/03/2011 6,12130/12/2012
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Proporção de conexões de Banda

Larga dentre o total de domicílios

com acesso à Internet

% 6830/11/2010 8631/01/2012

Proporção de domicílios com

computador

% 3530/11/2010 4531/01/2012

Proporção de municípios em que o

principal provedor de acesso à

Internet tem participação no mercado

acima de 90%

% 8031/12/2009 52,8730/12/2012

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 69,831/12/2012

Observações:

Minutos médios mensais de uso por usuário de telefonia móvel - Alteração da fonte dos dados. Fonte atual:

Secretaria de Telecomunicações/MC

Número de usuários de Internet acesso banda larga e discado - Alteração da fonte dos dados. Fonte atual: NIC.br

Percentual da população com acesso à radiodifusão pública terrestre - Em 2012, a EBC possibilitou o acesso à

126.394.547 pessoas. O acesso à radiodifusão publica terrestre por meio da Televisão foi de 20,12% da população

em 73 municípios e das Emissoras de Rádio foi de 63,26% da população distribuídos em 3.103 municípios. A Rede

Nacional de Comunicação Pública é formada por mais de 47 geradoras e 728 retransmissoras de TV aberta terrestre,

que alcançam 1.781 municípios de 24 estados brasileiros mais o Distrito Federal que abrigam 118,6 milhões de

pessoas E está disponível para 15 milhões de assinantes de TV fechada e 20 milhões de domicílios que recebem o

sinal por antena parabólica. A diferença em relação ao valor do anterior se deve a mudança de base.

Percentual da população com cobertura de telefonia móvel - Alteração da fonte do dado. Fonte atual: NIC.br

Percentual de domicílios com acesso fixo à Internet Banda Larga - Área Rural - Alteração da fonte do dado. Fonte

atual: NIC.br

Percentual de domicílios com acesso fixo à Internet Banda Larga - Área Urbana - Alteração da fonte dos dados: a

atual é a Anatel.

Percentual de escolas públicas com Internet Banda Larga - Alteração da fonte. Fonte atual: Telebrasil/ Sinditelebrasil

Obs: o valor informado anteriormente foi corrigido em função de revisão de fonte de dados e de metodologia de

apuração.

Percentual de municípios atendidos com sinal de TV Digital - Alteração da fonte do dado. Fonte atual: SCE/MC

Preço mensal médio do acesso à internet em relação à renda média no país - O valor indicado usa o preço médio dos

acessos à Internet Banda Larga de R$ 83,51 (dados Anatel, dezembro de 2012) dividido pela renda média mensal no

Brasil, de R$ 1.345 (dados IBGE/PNAD, de 2011). O valor anterior havia sido retirado de um estudo do IPEA que

não tem uma série histórica e não é passível de acompanhamento.

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

90% - Dados relativos ao Serviço de Comunicação Multimídia – SCM, que suporta a conexão à internet em banda

larga fixa. Foi analisada a divisão dos acessos por município por prestadora e foram contabilizados aqueles em que

uma prestadora detém mais de 90% dos acessos.

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

Em 2012, a Empresa Brasil de Comunicação - EBC consolidou a nova estratégia definida para a Rede Nacional de

Comunicação Pública, formada por mais de 47 geradoras e 728 retransmissoras de TV aberta terrestre, que alcançam

1.781 municípios de 24 estados brasileiros mais o Distrito Federal, abrigando 118,6 milhões de pessoas (61% da

população brasileira). Também está disponível para 15 milhões de assinantes de TV fechada e 20 milhões de domicílios

que recebem o sinal por antena parabólica. Iniciou, ainda em 2012, a formação de uma Rede Pública de Rádio, por

intermédio de parcerias com nove emissoras públicas da Região Amazônica.
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O novo modelo de produção, empacotamento e distribuição de rádio, televisão e web foi responsável pela difusão de mais

de 140 mil horas de conteúdos informativos, educacionais, artísticos, culturais, científicos, de cidadania e recreação para

contribuir com a formação crítica das pessoas.

A rede própria de radiodifusão foi ampliada e modernizada e hoje é composta por 18 emissoras de rádio consignadas (9

operadas diretamente e 9 por meio de parcerias com universidades e forças armadas), 7 geradoras de televisão analógica

(4 operadas diretamente e 3 por meio de parcerias com universidades), 5 geradoras de televisão digital, todas operadas

diretamente, e 10 retransmissoras de televisão, expandindo o alcance e melhorando a qualidade dos sinais de transmissão.

A EBC iniciou um programa para estimular a formação e o treinamento de pessoal especializado para as atividades de

radiodifusão, comunicação e serviços conexos, formalizando acordo de cooperação com o Ministério das Comunicações,

para capacitação e desenvolvimento profissional dos radiodifusores comunitários, e com a Organização das Nações

Unidas para a Educação, a Ciência, e a Cultura - UNESCO, na criação da Escola Nacional de Comunicação Pública.

A empresa envidou esforços no aprimoramento da prestação de serviços de radiodifusão, comunicação e conexos, antes

prestados pela extinta Radiobrás, para produção, empacotamento e distribuição em múltiplas plataformas de atos e

matérias do Governo Federal, monitoramento e análise de mídia e distribuição da publicidade legal dos órgãos e

entidades da administração federal.

O ano de 2012 foi de avanços, tanto do ponto de vista da gestão estratégica e das relações institucionais, quanto no que

diz respeito ao salto de qualidade técnica da produção, empacotamento e distribuição de conteúdos, da ampliação do

alcance dos sinais de radiodifusão e da conquista de novas audiências. A grade foi revigorada com o lançamento de 27

novas séries de programas, e a TV Brasil passou a oferecer 18 horas diárias de legendagem oculta, atendendo às

necessidades de pessoas com deficiência auditiva, além de três horas semanais, em média, de audiodescrição, recurso

direcionado às pessoas com deficiência visual.

Em 2012, o jornalismo da EBC foi finalista em 30 premiações. No total, foram 15 prêmios, 14 em 1º lugar e um 2º lugar

e, ainda, uma menção honrosa, em texto, rádio, web e televisão, com destaque para assuntos relacionados aos direitos

humanos. Entre os mais importantes destacamos os prêmios Vladimir Herzog (rádio e teledocumentário) e Abdias

Nascimento (teledocumentário).

O ano que passou foi fundamentalmente dedicado à organização das bases de sustentação da EBC como uma organização

moderna e de ponta, à altura dos grandes desafios do projeto de construção da Rede Nacional de Comunicação Pública.

Elaborou-se o Plano Estratégico da Empresa, que define objetivos, metas e caminhos para os próximos dez anos.

Encontra-se em fase de conclusão proposta de nova arquitetura organizacional, mais adequada ao atual desenvolvimento

tecnológico e mercadológico dos meios de comunicação de massa. Além disso, a estrutura da empresa está sendo

preparada para absorver as atividades ainda executadas pela Associação de Comunicação Educativa Roquette-Pinto

(ACERP), a quem a EBC deve suceder.

Em 2013 a estratégia estará voltada para a gestão da qualidade técnica relacionada à recepção do sinal, melhor

posicionamento no alinhamento digital virtual e nos canais fechados, oferta de conteúdos de qualidade nas diversas

plataformas, tudo isso com o objetivo de assegurar o acesso aos conteúdos de comunicação pública e conquistar a

confiança e fidelidade das audiências.

Metas 2012-2015
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Ampliar a cobertura da TV Brasil Internacional a, pelo menos, 80 países·

Análise Situacional da Meta

A EBC encerrou o ano de 2012 com operação em 67 países, com destaque para o início das operações no Japão, onde

moram 210 mil brasileiros, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. Assim, a empresa já está presente na

Europa, Ásia, África, América do Sul, América do Norte e América Central.

A TV Brasil Internacional foi reestruturada para ampliar e aprimorar sua atuação e fortalecer o relacionamento

institucional que permitirá avançar ainda mais no estabelecimento de novas parcerias em 2013, relacionadas a

negociações já realizadas em 2012.

Quantidade alcançada

67
Data de Referência

31/12/2012

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Exterior 80 unidade 67 31/12/2012

Ampliar a cobertura do sinal terrestre de radiodifusão, segundo a disponibilidade do Plano Básico de Outorgas,

para garantir o acesso de, pelo menos, 50% da população brasileira à programação da TV Brasil
·

Análise Situacional da Meta

A meta definida em 2011 refere-se à cobertura de sinal terrestre por meio de rede própria, de acordo com o Plano

Básico de Outorgas. Nesse sentido, importa ressaltar que na linha de base o conceito utilizado de radiodifusão terrestre

deveria considerar a cobertura de sinal de TV e de Rádio, no entanto, incluiu apenas a TV com geração e retransmissão

própria.

A partir dessa constatação, está sendo realizada a correção dos indicadores de mensuração da meta regionalizada,

fazendo-se a inclusão da cobertura das rádios da EBC, para que o PPA 2012/2015 possa refletir a regionalização da

radiodifusão terrestre com a atuação da EBC de acordo com o Plano Básico de Outorgas do Ministério das

Comunicações e ANATEL.

Em 2012, a EBC disponibilizou seu sinal a 126.394.547 pessoas, que representam 66,27% da população brasileira

distribuída em 3.121 municípios (56 % dos municípios brasileiros, exceto os municípios de interseção) – considerando-

se a geração, emissão e retransmissão com rede própria de rádio e televisão terrestre.

Os acréscimos dos indicadores de mensuração da meta regionalizada decorrem do ajuste conceitual da meta, com a

inclusão da cobertura do sinal de rádio.

O acesso à radiodifusão publica terrestre por meio do alcance da Televisão foi de 20,12% da população brasileira (38,4

milhões de pessoas) distribuídas em 73 municípios (1,31% dos municípios brasileiros por meio de 04 geradoras

analógicas, 05 geradoras digitais e 10 retransmissoras) e das Emissoras de Rádio foi de 63,26% da população brasileira

(120,7 milhões de pessoas) distribuídas em 3.103 municípios (55,7% dos municípios brasileiros por meio de 07

emissoras de rádio e 02 retransmissoras).

Vale ressaltar que em 2012, a EBC redefiniu sua estratégia de distribuição para a TV Brasil por meio do fortalecimento

da rede parceira, presente em 24 estados mais o Distrito Federal. O redirecionamento permitiu a ampliação da oferta do

sinal da TV Brasil para 1.781 municípios que abrigam a população de 118,6 milhões de habitantes, de acordo com

dados do IBGE. São 47 geradoras, 25 estaduais e 22 locais, além de 728 retransmissoras. Iniciou ainda em 2012, a

formação de uma Rede Pública de Rádio, por intermédio de parcerias com nove emissoras públicas da Região
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Amazônica.

Quantidade alcançada

66,27
Data de Referência

31/12/2012

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Região Centro-Oeste 3 % 6,53 31/12/2012

Região Nordeste 11 % 10,38 31/12/2012

Região Norte 3 % 8,32 31/12/2012

Região Sudeste 26 % 39,52 31/12/2012

Região Sul 7 % 1,53 31/12/2012

Ampliar a produção regional de conteúdos próprios da Empresa Brasil de Comunicação - EBC, implantando

mais 03 (três) canais geradores nas regiões Norte, Nordeste e Sul, para que a TV Brasil tenha ao menos uma

geradora em cada região do país

·

Análise Situacional da Meta

Uma nova estratégia de expansão da rede foi colocada em prática, priorizando as parceiras em detrimento da expansão

da rede própria. Essa estratégia possibilitou a produção de conteúdos locais que alcançaram 30% dos conteúdos da TV

Brasil. Com a mudança na programação, em 2012, além da Rede Minas/MG e TV Cultura/PA, foram incorporadas

produções da TV Brasil Pantanal/MT, TVE/ES, TV Cultura/AM, TVE/BA, TV dos Trabalhadores - Mogi das

Cruzes/SP, TV Rede Paulista - Jundiaí/SP e TVE/RS.
Quantidade alcançada

1
Data de Referência

31/12/2012

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Região Nordeste 1 unidade 0 31/12/2012

Região Norte 1 unidade 0 31/12/2012

Região Sul 1 unidade 1 31/12/2012

Ampliar para 100% a cobertura geográfica dos sinais de radiodifusão em Ondas Curtas (OC) e Ondas

Tropicais (OT) da EBC  para assegurar a recepção radiofônica a todas as localidades das 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. Em 2012, ainda não foi possível ampliar o sinal em OC e OT, permanecendo a meta inalterada. Além disso,

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.
Quantidade alcançada

32,48
Data de Referência

31/12/2012

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Região Centro-Oeste 100 % 39,51 31/12/2012

Região Nordeste 100 % 10,66 31/12/2012

Região Norte 100 % 99,23 31/12/2012

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

Análise Situacional da Iniciativa

O projeto do Operador de Rede Nacional de TV Pública Digital (RNTPD) foi reformulado em 2012 para incorporar

outros segmentos do campo público de radiodifusão, especialmente parceiros regionais da EBC. O novo projeto

permitirá a integração do Canal da Cidadania do Ministério das Comunicações e de um canal de serviços interativos do

Poder Executivo Federal que possibilitará a interação entre Estado e Sociedade, por meio de aplicativos que facilitarão

o acesso a direitos e políticas públicas.

Nessa linha, foi iniciado um projeto piloto em parceria com empresas e a Universidade Federal da Paraíba, que

beneficia um grupo de 100 famílias do Programa Brasil Sem Miséria, que agora podem acessar aplicativos que

informam com recursos audiovisuais sobre vagas de empregos, cursos de capacitação e qualificação profissional,

obtenção de documentos, benefícios assistenciais, bancarização, entre outros. Servirá de fonte de informações para o

estudo sobre o resultado econômico da interatividade, apoiado pelo Banco Mundial para aferir a eficácia da proposta.

.
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