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Período: Monitoramento Temático Ano 2015

Listagem por: Programa

Programa: 2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia

Órgão: 20000 - Presidência da República

Elementos a serem exibidos: Indicadores; Objetivos; Metas; Regionalização das Metas; Iniciativas; Fin. Extraorçamentários; Med. Institucionais; Ações;

Filtro selecionado

PROGRAMA: 2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia

Tipo de programa: Temático

Informações Básicas

INDICADORES

Indicador: Déficit anual da balança comercial do setor eletroeletrônico na área de telecomunicações

31/12/2010 US$ milhão 1.529Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: Secretaria de Telecomunicações/MC

Fórmula de cálculo: Cálculo acumulado de janeiro a dezembro de 2012.

Informações Básicas

Periodicidade: Anual Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 2.589

Data de Apuração: 31/12/2014

Observação: Fonte: ABINEE (Janeiro a Dezembro 2014)

Indicador: Minutos médios mensais de uso por usuário de telefonia móvel

31/12/2010 minuto 114Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: Sinditelebrasil

Fórmula de cálculo: Apuração Sinditelebrasil a partir de informações prestadas pelas operadoras de SMP

Informações Básicas

Periodicidade: Mensal Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 200,6

Data de Apuração: 31/12/2014

Observação: Fonte: Anatel

Indicador: Número de domicílios com TV por assinatura

31/07/2011 unidade 11.295.511Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: ANATEL

Fórmula de cálculo: Mensuração do número de domicílios com TV por assinatura

Informações Básicas

Periodicidade: Mensal Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 19.756.156

Data de Apuração: 31/12/2014

Observação: Dados: Anatel

Indicador: Número de usuários de Internet acesso banda larga e discado

31/12/2009 unidade 67.900.000Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: PNAD/IBGE

Fórmula de cálculo: Mensuração do número de usuários de Internet em banda larga e acesso discado

Informações Básicas

Periodicidade: Anual Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 112.908.159

Data de Apuração: 31/12/2015

Observação: Fonte:STE-MC/Cetic

Indicador: Número médio reclamações por mês - Serviço de Comunicação Multimídia

30/04/2011 unidade 18.481Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Informações Básicas
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Fonte: ANATEL

Fórmula de cálculo: Média apurada no período de 2012.

Periodicidade: Mensal Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 38.988

Data de Apuração: 31/12/2014

Observação: Dados: Anatel

Indicador: Número médio reclamações por mês - Serviço Móvel Pessoal

30/04/2011 unidade 69.934Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: ANATEL

Fórmula de cálculo: Média apurada no período de 2012.

Informações Básicas

Periodicidade: Mensal Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 106.074

Data de Apuração: 31/12/2014

Observação: Dados: Anatel

Indicador: Número médio reclamações por mês - Serviço Telefonia Fixa Comutada

30/04/2011 unidade 44.473Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: ANATEL

Fórmula de cálculo: Média apurada no período de 2012.

Informações Básicas

Periodicidade: Mensal Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 79.261

Data de Apuração: 31/12/2014

Observação: Dados: Anatel

Indicador: Número médio reclamações por mês - Serviço TV por Assinatura

30/04/2011 unidade 6.915Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: ANATEL

Fórmula de cálculo: Média apurada no período em 2012.

Informações Básicas

Periodicidade: Mensal Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 30.243

Data de Apuração: 31/12/2014

Observação: Dados: Anatel

Indicador: Percentual da população com acesso à radiodifusão pública terrestre

30/06/2011 % 25Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: EBC / ANATEL

Fórmula de cálculo: Base de dados ANATEL / EBC

Informações Básicas

Periodicidade: A cada censo ou contagem Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 85,69

Data de Apuração: 31/12/2014

Observação: Dados: EBC

Indicador: Percentual da população com cobertura de telefonia móvel

31/07/2010 % 75Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: NIC.br

Fórmula de cálculo: Apuração NIC.br e CETIC.br

Informações Básicas

Periodicidade: Anual Base geográfica: Nacional
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Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 86

Data de Apuração: 31/12/2015

Observação: Fonte: STE-MC/Cetic.br

Indicador: Percentual de domicílios com acesso à Internet

30/11/2010 % 27Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: NIC.br

Fórmula de cálculo: Considerado somente o acesso à Internet via computador de mesa (desktop) ou computador portátil (laptop e notebook). Base ponderada:

23.107 domicílios entrevistados. O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de

uma série de utensílios Sudeste: 36% Nordeste: 11% Sul: 30% Norte: 14% Centro-Oeste: 33% Área Urbana: 31% Área Rural: 6%.

Informações Básicas

Periodicidade: A cada censo ou contagem Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 50

Data de Apuração: 31/12/2015

Observação: Dados: STE-MC/Cetic.br

Indicador: Percentual de domicílios com acesso fixo à Internet Banda Larga - Área Rural

31/12/2008 % 3Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: NIC.br

Fórmula de cálculo: Apuração periódica do NIC.br (CETIC.br)

Informações Básicas

Periodicidade: Anual Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 22

Data de Apuração: 31/12/2015

Observação: Fonte: STE-MC/Cetic.br

Indicador: Percentual de domicílios com acesso fixo à Internet Banda Larga - Área Urbana

31/12/2008 % 23,4Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: Anatel

Fórmula de cálculo: Mensuração em percentual dos domicílios com acesso fixo à Internet Banda Larga na área urbana.

Informações Básicas

Periodicidade: A cada censo ou contagem Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 54

Data de Apuração: 31/12/2015

Observação: Fonte: STE-MC/Cetic.br

Indicador: Percentual de domicílios com telefone fixo

31/12/2009 % 43,1Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: IBGE-PNAD

Fórmula de cálculo: (Número de domicílios com telefone fixo dividido pelo número total de domicílios) multiplicado por 100

Informações Básicas

Periodicidade: Anual Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 34

Data de Apuração: 31/12/2015

Observação: Fonte: STE-MC

Indicador: Percentual de escolas públicas com Internet Banda Larga

31/12/2011 % 37,24Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: Secretaria de Comunicação Eletrônica/MC

Informações Básicas
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Fórmula de cálculo: Com base nas informações coletadas junto as provedoras.

Periodicidade: Anual Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 42,86

Data de Apuração: 31/12/2014

Observação: Fonte: Microdados do Censo Escolar Inep/MEC.

Em relação à abrangência do conceito “escolas públicas”, delimita-se que se trata de ensino básico municipal, estadual e federal, com dados apurados a

partir do Censo Escolar do INEP"

Indicador: Percentual de municípios atendidos com sinal de TV Digital

14/04/2011 % 9Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: SCE/MC

Fórmula de cálculo: Mensuração do percentual dos municípios atendidos com TV Digital.

Informações Básicas

Periodicidade: Anual Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 37,61

Data de Apuração: 31/12/2014

Observação: Fonte: SCE/MC

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

30/04/2011 % 46,59Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: SCE / MC

Fórmula de cálculo: Apuração a partir de base de dados própria - SCE/MC.

Informações Básicas

Periodicidade: Anual Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 51,39

Data de Apuração: 31/12/2014

Observação: Fonte: SCE/MC - Anatel

Indicador: Percentual de municípios com pelo menos uma rádio comunitária outorgada

30/04/2011 % 57,6Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: SCE / MC

Fórmula de cálculo: Base de Cálculo própria SCE/MC.

Informações Básicas

Periodicidade: Anual Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 69,83

Data de Apuração: 31/12/2014

Observação: Fonte: SCE/MC - Anatel

Indicador: Percentual populacional com distribuição postal

31/12/2010 % 82,62Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Fórmula de cálculo: (total da população atendida pelos Correios dividida pela população total) multiplicado por 100.

Informações Básicas

Periodicidade: Anual Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 84,77

Data de Apuração: 31/12/2014

Observação: Fonte: ECT

Indicador: Preço mensal médio do acesso à internet em relação à renda média no país

31/03/2011 % 5Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: Anatel e IBGE/PNAD

Informações Básicas
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Fórmula de cálculo: Preço médio dos acessos dividido pela renda média mensal no Brasil.

Periodicidade: Indisponível Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 1,42

Data de Apuração: 31/12/2014

Observação: Fonte:STE-MC

Indicador base da UIT que tem como referência um plano pós pago fixo mais plano de dados com velocidade de 255 Kbps dividido pela renda bruta em

dólar.

Indicador: Proporção de conexões de Banda Larga dentre o total de domicílios com acesso à Internet

30/11/2010 % 68Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: NIC.br

Fórmula de cálculo: Base ponderada: 6.253 domicílios entrevistados que possuem acesso à Internet. Respostas múltiplas e estimuladas. O total de domicílios

com acesso à Internet via banda larga reúne as tecnologias de modem digital via linha telefônica (xDSL), modem via cabo, conexão via

rádio e conexão via satélite.

Informações Básicas

Periodicidade: A cada censo ou contagem Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 92

Data de Apuração: 31/12/2015

Observação: Fonte: STE-MC/Cetic.br

Indicador: Proporção de domicílios com computador

30/11/2010 % 35Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: CETIC/NIC.br- Anatel

Fórmula de cálculo: Base ponderada: 23.107 domicílios. ÁREA URBANA: 39% ÁREA RURAL: 12% SUDESTE: 45% NORDESTE: 14% SUL: 42%

NORTE: 23% CENTRO-OESTE: 40%

Informações Básicas

Periodicidade: A cada censo ou contagem Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 50

Data de Apuração: 31/12/2015

Observação: Fonte: STE-MC/Cetic.br

Indicador: Proporção de municípios em que o principal provedor de acesso à Internet tem participação no mercado acima de 90%

31/12/2009 % 80Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: IPEA / TELECO

Fórmula de cálculo: Apuração TELECO / IPEA

Informações Básicas

Periodicidade: A definir Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 46,88

Data de Apuração: 22/12/2014

Observação: Fonte:STE-MC

Indicador: Satisfação com os serviços postais

31/07/2010 % 95,5Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Fonte: ECT / NDA.

Fórmula de cálculo: Pesquisa de satisfação contratada pela ECT.

Informações Básicas

Periodicidade: A cada censo ou contagem Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 93,2

Data de Apuração: 31/12/2014

Observação: Fonte: ECT

Indicador: Taxa de distritos com população igual ou superior a 500 habitantes com atendimento postal básico

31/12/2010 % 75,48Unidade de medida:Data de referência: Índice:

Informações Básicas
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Fonte: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos

Fórmula de cálculo: (Número de distritos com mais de 500 habitantes atendidos pelos correios dividido pelo número total de distritos com mais de 500

habitantes) multiplicado por 100.

Periodicidade: Anual Base geográfica: Nacional

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 86,25

Data de Apuração: 31/12/2014

Observação: Dados: ECT

OBJETIVOS

Objetivo: 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.

Informações Básicas

Órgão: Presidência da República

Informações do Monitoramento

Análise Situacional do Objetivo: A EBC encerra o ciclo do PPA 2012-2015 disponibilizando conteúdos para mais de 140 milhões de pessoas, que

representam 76% da população do Brasil, distribuídas em 3.474 municípios, por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública de TV e Rádio (exceto os

municípios de interseção).

A Rede de Televisão é formada por sete geradoras próprias (quatro analógicas e três digitais), 13 retransmissoras próprias (sendo duas retransmissoras

digitais, BH e POA), 48 geradoras de parceiros e 728 retransmissoras de TV aberta terrestre (1.294 municípios), e a Rede de Rádios é formada por sete

emissoras e duas retransmissoras de rádio, além de 40 emissoras parceiras (3.103 municípios).

Os avanços na disponibilidade de acesso ao sinal de transmissão de Televisão e Rádios 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 da inclusão da rede de transmissão das Rádios da EBC.

Outra ação de grande relevância para a qualidade da distribuição do sinal da TV Brasil foi a transferência da emissora geradora de Rede (cabeça de rede) do

Rio de Janeiro para Brasília, ocorrida em 2014. Pela primeira vez, uma emissora geradora de Rede de TV aberta com emissoras espalhadas por todo o país

deixou o eixo Rio-São Paulo. A programação da TV Brasil passou a ser distribuída a partir de Brasília, sede da Empresa, com ganhos de qualidade e

controle técnico.

A programação da TV Brasil foi assistida por 32 milhões de pessoas via televisão aberta em 2015, de acordo com as pesquisas de audiência realizadas em

seis das principais capitais brasileiras. Também foi disponibilizada para 19 milhões de assinantes nos canais de televisão fechada e para, aproximadamente

20 milhões de domicílios que recebem sinal por antena parabólica. No âmbito internacional a TV Brasil disponibilizou conteúdos para 66 países de quatro

continentes – América, Europa, África e Ásia.

Para ampliar o acesso às pessoas com deficiência, desde 2012 a EBC vem aperfeiçoando a disponibilidade de recursos para esse público. Em 2015, a

programação da TV Brasil foi disponibilizada com 100% de legendagem oculta e com média de 10 horas semanais de audiodescrição – recurso direcionado

às pessoas com deficiência visual –, quase o dobro da média oferecida em 2014.

A EBC ampliou a participação na Web, intensificando a presença das Agências de Notícias – Agência Brasil e Radioagência - e, em outubro de 2012,

lançou o Portal EBC e sites da TV Brasil e Rádios. O acesso da população à programação complementar e diversificada de natureza educativa, artística,

cultural, informativa, científica e promotora da cidadania vem sendo ampliado cada vez mais, por meio da plataforma Web, que obteve um grande destaque

em 2015.

Neste ano, o Portal EBC e os sites da TV Brasil e das Rádios alcançaram mais de 29 milhões de visitantes únicos. Por outro lado, a Agência Brasil e a

Radioagência alcançaram mais de 8,7 milhões de visitantes únicos no ano. O Portal EBC trabalhou na perspectiva de convergência de conteúdos, integrando

a produção das plataformas – TV, Rádio e Web - e possibilitando o aproveitamento do potencial de difusão do conteúdo pela internet para mais pessoas.

De 2012 a 2015, o novo modelo de produção e distribuição de conteúdos de rádio, televisão e web foi responsável pela difusão de mais de 560 mil horas de

conteúdos informativos, educacionais, artísticos, culturais, científicos e de cidadania, produzidos com o propósito de contribuir com a formação crítica do

cidadão brasileiro.

A fim de garantir a produção de conteúdos próprios e de parceiros para a programação da TV Brasil, emissoras de rádio e para o portal da EBC, a Empresa

planejou, produziu e distribuiu nas três plataformas – TV, Rádio e Web - novos programas, campanhas e peças de serviços e utilidade pública, bem como

conteúdos especiais em múltiplas plataformas. Além disso, realizou coberturas e transmissões ao vivo de importantes eventos, como a Copa do Mundo e as

Eleições Gerais.

No período de 2012 a 2015 a EBC alcançou a receita de venda de R$ 371,09 milhões com a comercialização de produtos e serviço. Por meio de contrato de

prestação de serviços, a EBC produziu e distribuiu conteúdos em múltiplas plataformas de atos e fatos do Governo Federal, monitoramento a análise de

mídia, distribuição de publicidade legal dos órgãos e entidades da administração federal.

METAS

Meta: Ampliar a cobertura da TV Brasil Internacional.

Informações Básicas

Instituição Responsável pela Apuração: Empresa Brasil de Comunicações - EBC

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Meta: Com relação à meta 1 do PPA 2012-2015, de ampliar a cobertura da TV Brasil Internacional, a EBC encerrou o ciclo com

disponibilidade de sinal para 66 países, em quatro continentes. Em 2012 a Empresa contava com a disponibilidade de sinal para 67 países. Em 2013, houve a

redução de dois países da América Latina, Costa Rica e Honduras, em decorrência da não aceitação dos operadores latino-americanos de oferecer em sua

grade programas dublados e legendados em espanhol. Em 2014, houve a inclusão da Nicarágua.

Ao longo desse período, a TV Brasil Internacional teve como destaque o projeto “Temas Capitais” que produziu os documentários “Na Proa do Barco

Hacker”, “Teia da Diversidade”, “Mobilidade Urbana”, “Refugiados na América Latina” (ganhador de dois prêmios: ONU e OAB) e “São Jorge, Cavaleiro

das Tradições”.

Os programas “Brasileiros no Mundo”, “Conexão Internacional” e “Brasil Hoje” passaram por reformulação e a programação internacional lançou o “Aqui

tem Brasil”, programa com vídeos gravados por emigrantes brasileiros que vivem em outros países.

Ao longo desse período, foram realizadas negociações dos contratos de intercâmbio de conteúdos com TVs públicas, universidades e produtores de

01/02/2016, 16:02 Página 6

cleide.rodrigues
Realce



SOF / SPI / DEST

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão Espelho do Monitoramento - 2015
Programa: 2025

conteúdo na América Latina para a faixa especial da programação da TV Brasil Internacional. Destaque para a Universidade de Medellín e Telemedellín

(Colômbia), UNTREF (Argentina), Canal Once (México), TNU (Uruguai) e Casa de Cultura Ecuatoriana (Equador). A EBC recebeu 75 horas de conteúdo

dos parceiros, que foi exibido na TV Brasil Internacional em 2015.

Nas atividades relacionadas à expansão do sinal da TV Brasil Internacional, as negociações se concentraram nas renovações com os distribuidores na

América Latina. Ao mesmo tempo, foram realizadas negociações com operadores no exterior, com o objetivo de chegar a países com maior presença de

emigrantes brasileiros.

A principal dificuldade para a efetivação das negociações com operadores no exterior, visando o alcance de novos países da Europa, deu-se em decorrência

dos altos custos dessas parceiras, que impossibilitou realizar negociações previstas com as operadoras da Europa.

Quantidade alcançada: 66

Data de Referência: 31/12/2015

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Exterior 66 unidade 66 31/12/2015

Meta: 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.

Informações Básicas

Instituição Responsável pela Apuração: Empresa Brasil de Comunicações - EBC

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Meta: A meta definida em 2011 para o PPA 2012/2015 referia-se à cobertura de sinal terrestre por meio de rede própria, de acordo

com o Plano Básico de Outorgas, apenas para TV. As geradoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão – RNCP/TV e de Rádio,

nesse primeiro momento, não foram consideradas.

Em 2012 a meta foi revista, tanto do ponto de vista da descrição quanto da distribuição por Região.  O alinhamento da meta do PPA 2012/2015, em 2012,

foi resultado da redefinição da estratégia da Empresa, que focou a distribuição do sinal de televisão não só na geração própria da EBC, mas também no

fortalecimento da rede de geradoras parceiras – Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão.

Como a nova estratégia previu, além da busca pela ampliação quantitativa de abrangência do sinal, a EBC alterou os propósitos em direção à qualificação

das parceiras, com maior aprofundamento do relacionamento e troca de conteúdos, resultando em melhor aproveitamento de produções regionais na

programação dos veículos.

A Empresa consolidou, ao longo do período, a Rede Nacional de Comunicação Pública, hoje formada por 52 geradoras parceiras e 741 retransmissoras

terrestres de TV aberta, e por sete emissoras e duas retransmissoras de rádio, além de 40 emissoras parceiras, alcançando 3.474 municípios e oferecendo

conteúdos a mais de 140 milhões de pessoas – 76% da população brasileira.

A disponibilização de sinal para 76% da população brasileira demonstra o alcance da meta, de ampliar a cobertura do sinal terrestre de radiodifusão,

inicialmente prevista para 85% da população brasileira e revista novamente em 2015 para 76%.

A revisão dessa meta deu-se em decorrência da alteração da metodologia da apuração da cobertura das emissoras de televisão, que adotou o modelo de

propagação - CRC – predict - considerando percentagem das localidades (50%) e do tempo (50% - Canais Analógicos e 90% Canais Digitais); Azimute de

cálculo (0,5 graus) e Célula (30 metros), que possibilita o cálculo da população que efetivamente é coberta. A metodologia anteriormente utilizada

considerava o contorno de cobertura estabelecida pela regulamentação técnica do Ministério das Comunicações e ANATEL.

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.

As metas revisadas em 2015 para as Regiões Norte e Centro Oeste foram de 96,82% e 92,82% de disponibilidade de acesso às populações dessas Regiões.

Desta forma, as Regiões Norte (96,82%) e Centro-Oeste (92,40%) apresentaram maior disponibilização de acesso ao sinal de Rádio e Televisão no período,

alcançando, assim, as metas propostas.  Na região Norte, a TV Brasil possui quatro geradoras e 55 retransmissoras de televisão (próprias e parceiras), uma

emissora de Rádio AM e uma FM em Alto Solimões. No Centro-Oeste, conta com cinco geradoras e 76 retransmissoras de televisão (próprias e parceiras),

duas emissoras de Rádio AM, uma emissora FM e uma retransmissora AM. Na Região Norte, os estados do Amapá e Rondônia ainda se encontram em fase

de negociação para instalação de geradoras da TV.

Na Região Sudeste, a Empresa alcançou a meta de 85,91% de disponibilidade de acesso à população da Região.  Nessa Região, a TV Brasil tem 26

geradoras e 245 retransmissoras (próprias e parceiras), consolidando a maior rede de transmissão de televisão entre as Regiões, com mais impacto nos

estados do RJ, MG e SP. A Região também conta com duas geradoras de Rádio AM e uma FM. Considerando a realidade brasileira é a Região com maior

disponibilidade, tanto quantitativa como qualitativamente, de acesso à radiodifusão pública à população.

Na Região Nordeste, a EBC possui 12 geradoras e 282 retransmissoras (próprias e parcerias) da TV Brasil e nenhuma emissora própria de Rádio instalada

na Região. A disponibilidade de sinal nessa Região foi de 70,28% de acesso à população.

Na Região Sul, o acesso foi disponibilizado para 37,56% da população. Foi a Região que apresentou a menor disponibilidade de acesso à radiodifusão

pública, tanto da TV Brasil quanto das emissoras de Rádio. Com relação à disponibilidade de acesso ao sinal da TV Brasil na Região Sul, onde a Empresa

possui seis geradoras e 87 retransmissoras (própria e parceira), em 2013 foi inaugurada a geradora própria digital em Florianópolis, o que possibilitou novas

parcerias e a ampliação do acesso.

A estratégia para ampliar o acesso nessa Região consta do projeto piloto da área de Rede da EBC, para intensificar as negociações com a TV Educativa do

Rio Grande do Sul – TVE/RS e TV Educativa do Paraná – TVE/PR. Na Região Sul, a Rede de Rádios da EBC não tem disponibilidade de sinal, entretanto

está fazendo levantamentos para o desenvolvimento de parcerias com emissoras de rádios públicas.

Quantidade alcançada: 76

Data de Referência: 31/12/2015

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Região Centro-Oeste 92 % 92,4 31/12/2015

Região Nordeste 70 % 70,28 31/12/2015

Região Norte 97 % 96,82 31/12/2015

Região Sudeste 86 % 85,91 31/12/2015
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Região Sul 38 % 37,56 31/12/2015

Meta: 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.

Informações Básicas

Instituição Responsável pela Apuração: Empresa Brasil de Comunicações - EBC

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Meta: No período de 2012/2015 a ampliação da cobertura da emissora de Rádio de Ondas Curtas - OC e Ondas Tropicais (OT) da

EBC, em operação nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, não foi alcançada de acordo com o previsto, condicionada a ausência dos investimentos em

novos transmissores, bem como na concretização da discussão da Rádio Digital para definição da melhor tecnologia para a disponibilização do sinal.

	A EBC ao concentrar suas metas nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, priorizou o acesso às 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.

	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 a investimentos em novos transmissores, sobretudo na definição da tecnologia do padrão digital para rádios.

	A indefinição do padrão digital para o rádio influenciou a decisão estratégica da EBC de adiar os investimentos nesses transmissores.

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

substituição para a cobertura pretendida.

Quantidade alcançada: 49,28

Data de Referência: 31/12/2015

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Região Centro-Oeste 40 % 39,51 31/12/2015

Região Nordeste 25 % 10,66 31/12/2015

Região Norte 100 % 99,23 31/12/2015

INICIATIVAS

Iniciativa: 0449 - Ampliar e aprimorar a infraestrutura de produção e transmissão, a qualidade dos sinais e da programação, a acessibilidade,

interatividade, alcance e abrangência dos veículos do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação

Informações Básicas

Individualizada:Não

AÇÕES

Ação: 10.20415.24.722.2025.20B5 - Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação

Informações Básicas

Descrição:

UO:

Produção e veiculação de conteúdos informativos, infantis, educativos, culturais, artísticos, científicos e formadores da cidadania por meio

dos diferentes canais e serviços que compõem o Sistema Público de Comunicação e Radiodifusão; aquisição de conteúdos originários da

produção audiovisual independente e da produção audiovisual regional, com vistas à expressão da diversidade cultural, social, econômica e

étnica do País; licenciamento de obras audiovisuais nacionais e internacionais; aquisições de direitos autorais; ações de fomento, próprias e

em parcerias, ao desenvolvimento da produção audiovisual televisiva e radiofônica brasileiras; produção de conteúdos específicos para

exibição internacional; produção, integração e distribuição de conteúdos multimídia para web, mobile e novas plataformas; ações de

divulgação e publicidade; ações de patrocínios; investimentos para ampliar a oferta e qualidade dos sinais de radiodifusão públicos e a

migração para a plataforma digital; e contratação de serviços e aquisições para suporte à atividade finalística. A ação visa aprimorar o

funcionamento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação, composto pelas emissoras públicas de televisão nacional (TV Brasil) e

internacional (TV Brasil Internacional), agências públicas de notícias (Agência Brasil e Radioagência Nacional) e pelo complexo de

emissoras públicas de rádio (Rádios Nacional e Rádios MEC), ampliando e qualificando sua acessibilidade e abrangência.

20415 - Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC

Finalidade:

Conteúdo informativo difundido

hora

Produto:

Unidade de Medida:

Iniciativa: 044A - Fortalecer os canais de participação direta da sociedade na gestão de conteúdos dos canais da Empresa Brasil de Comunicação - EBC

e assegurar as condições de atuação do Conselho Curador como órgão consultivo e deliberativo

Informações Básicas

Individualizada:Não

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

Informações Básicas

Individualizada:Sim

Informações do Monitoramento

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
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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.

	A reformulação somada às restrições orçamentárias para a implantação completa do projeto dificultou o avanço nos últimos dois anos. Ainda assim, o

primeiro piloto Brasil 4D (Desenvolvimento, Democracia, Diversidade e Digital) foi realizado em 2013, em parceria com empresas e com a Universidade

Federal da Paraíba, beneficiando um grupo de 100 famílias do Programa Brasil Sem Miséria, em João Pessoa.

	O Brasil 4D testou a disponibilização de aplicativos e programas interativos em linguagem televisiva gratuita, permitindo ao telespectador acessar

informações e serviços públicos no ambiente de TV Digital. O projeto também serviu de fonte de informações para o estudo do resultado econômico da

interatividade apoiado pelo Banco Mundial para aferir a eficácia da proposta.

	Em 2014, foi realizado mais um projeto-piloto coordenado pela EBC em Brasília que, ao longo de 2014, também levou benefícios econômicos e sociais a

cerca de 100 famílias de Samambaia. No exercício de 2014, a EBC promoveu ações de divulgação e conscientização sobre o Projeto Brasil 4D e 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).

	Os pilotos apontam as potencialidades da TV Digital Interativa para ser incluída no Projeto do Operador da Rede Nacional de Televisão Pública Digital.

Cabe ressaltar que se trata de uma experiência que comprova a eficácia de uma aplicação para a transmissão digital terrestre – a interatividade.

	Os resultados dos projetos pilotos têm apontado a necessidade de elaboração de planejamento entre os 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.

	A expectativa é que cerca de 14 milhões de famílias sejam beneficiadas com contrapartida de parte dos R$ 3,6 bilhões em recursos obtidos como forma de

compensação, pagos pelas empresas de telefonia móvel que usarão a faixa de 700 Mhz, também para a troca de transmissores e antenas das empresas de

radiodifusão que terão de migrar da faixa, e para a divulgação dessa mudança.
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