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

Indicador Unid. Medida

Data Índice

Referência Acompanhamento

ÍndiceData

Exportações de equipamentos de

telecomunicações

US$ milhão FOB 26331/12/2014 22431/12/2015

Faturamento da indústria do setor de

telecomunicações

R$ milhão 29.59231/12/2014 28.30931/12/2015

Número de domicílios com TV por

assinatura

unidade 20.912.92231/12/2014 21.207.93131/12/2015

Número de usuários de internet com

acesso em banda larga móvel e fixa

unidade 85.600.00031/12/2013 126.301.75031/12/2015

Percentual da população com

cobertura de telefonia móvel

% 8226/06/2014 8431/12/2015

Percentual da população que é usuária

da internet

% 49,431/12/2013 57,531/12/2015

Percentual da população que é usuária

de internet exclusivamente por meio

de equipamentos eletrônicos

diferentes do microcomputador

% 4,131/12/2013 16,631/12/2015

Percentual da população rural que é

usuária de internet

% 18,631/12/2013 24,531/12/2015

Percentual da população rural que é

usuária de internet exclusivamente

por meio de equipamentos eletrônicos

diferentes do microcomputador

% 2,931/12/2013 10,431/12/2015

Percentual de domicílios com acesso à

internet em banda larga

% 46,8531/12/2013 57,5731/12/2015

Percentual de domicílios com acesso à

internet em banda larga

exclusivamente móvel (3G ou 4G)

% 20,8931/12/2013 26,631/12/2015

Percentual de domicílios com posse

de televisão de tela fina

% 45,4631/12/2013 62,131/12/2015

Percentual de domicílios com

recepção de sinal digital de televisão

aberta

% 31,231/12/2013 45,131/12/2015

Percentual de domicílios rurais com

acesso à internet em banda larga

% 13,131/12/2013 21,131/12/2015

Percentual de domicílios rurais com

acesso à internet em banda larga

exclusivamente móvel (3G ou 4G)

% 5,431/12/2013 10,331/12/2015

Percentual de domicílios sem

recepção de sinal digital de televisão

aberta, antena parabólica ou acesso a

serviço de TV por assinatuta

% 28,531/12/2013 19,731/12/2015

Percentual de escolas públicas com

internet em banda larga

% 42,8631/12/2014 46,8231/12/2015

Percentual de escolas públicas rurais

com internet em banda larga

% 8,131/12/2014 13,3331/12/2015

Velocidade média do acesso à internet

em banda larga das escolas públicas

urbanas abrangidas pelo Programa

Banda Larga nas Escolas Públicas

Urbanas - PBLE

Mbps 1,923/02/2015 212/07/2016
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Observações:

Exportações de equipamentos de telecomunicações - Projeção para 31/12/2016 US$ 195 milhões.

Em http://www.abinee.org.br/abinee/decon/decon15.htm

Faturamento da indústria do setor de telecomunicações - Projeção de R$ 27.460 milhões para 2016. Informações

coletadas em http://www.abinee.org.br/abinee/decon/decon15.htm

Número de domicílios com TV por assinatura - Informações coletadas em www.IBGE.gov.br / População / PNAD /

Suplementos / Acesso à Internet e à Televisão e Posse de Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal 2015 /

Resultados: Tabelas Completas (em formato XLSX) / Domicílios Particulares Permanentes: Acesso à Televisão /

01_Acesso_a_Televisao.xlsx / Tab 2.1.1.1

Número de usuários de internet com acesso em banda larga móvel e fixa - Levantados 119.279.000 para 2014, e

126.302.000 moradores em 2015. Dados coletados em IBGE / População / PNAD / Síntese de Indicadores /

Resultados: Tabelas (em formato XLS compactado) /  5 - famílias /  Tabela 2.5.2 da Planilha

05_Tipo_de_Conexao_a_Internet.xlsx, Total Banda Larga, do Brasil

Percentual da população com cobertura de telefonia móvel - Base populacional utilizada pelo sítio foi de

174.952.644 pessoas. Informações coletadas em http://cetic.br/tics/usuarios/2015/total-brasil/J2/

Percentual da população que é usuária da internet - Informações coletadas em www.IBGE.gov.br / População /

PNAD / Suplementos / Acesso à Internet e à Televisão e Posse de Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal 2015 /

Resultados: Tabelas Completas (em formato XLSX) / Pessoas de 10 Anos ou Mais de Idade: Utilização de Internet

no Período de Referência dos Últimos Três Meses / 01_Utilizacao_da_Internet.xlsx / Tab 1.1.4.2

Percentual da população que é usuária de internet exclusivamente por meio de equipamentos eletrônicos diferentes

do microcomputador - Em 31/12/2013, foram 4,2%. Em 31/12/2014, foram 10,5%. Informações coletadas em

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99054.pdf, pág. 46

Percentual da população rural que é usuária de internet - Informações coletadas em www.IBGE.gov.br / População /

PNAD / Suplementos / Acesso à Internet e à Televisão e Posse de Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal 2015 /

Resultados: Tabelas Completas (em formato XLSX) / Pessoas de 10 Anos ou Mais de Idade: Utilização de Internet

no Período de Referência dos Últimos Três Meses / 01_Utilizacao_da_Internet.xlsx / Tab 1.1.4.2

Percentual da população rural que é usuária de internet exclusivamente por meio de equipamentos eletrônicos

diferentes do microcomputador - Informações coletadas em Extração Especial do IBGE ref 2015.

Percentual de domicílios com acesso à internet em banda larga -  Informações coletadas em

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99054.pdf pág 40 gráfico 14: "Em 2014, mais da metade dos

domicílios passaram a ter acesso à Internet, saindo de 48,0%, em 2013, para 54,9%, naquele ano, o equivalente a

36,8 milhões de domicílios. Em 2015, a expansão continuou ocorrendo, ao alcançar 57,8%, correspondente a 39,3

milhões de domicílios"" [pág. 40], e

"Dos 39,3 milhões de domicílios com acesso à Internet em 2015, a conexão em banda larga já estava presente em

99,6%, enquanto apenas 0,4% era exclusivamente dependente da conexão discada" [pág. 44]"

Percentual de domicílios com acesso à internet em banda larga exclusivamente móvel (3G ou 4G) - Informações

coletadas em www.IBGE.gov.br / População / PNAD / Suplementos / Acesso à Internet e à Televisão e Posse de

Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal 2015 / Resultados: Tabelas Completas (em formato XLSX) / Domicílios

Particulares Permanentes: Tipo de Conexão à Internet no Domicílio / 05_Tipo_de_Conexão_a_Internet.xlsx / Tab

2.5.1

Percentual de domicílios com posse de televisão de tela fina - Informações coletadas em www.IBGE.gov.br /

População / PNAD / Suplementos / Acesso à Internet e à Televisão e Posse de Telefone Móvel Celular para Uso

Pessoal 2015 / Resultados: Tabelas Completas (em formato XLSX) / Domicílios Particulares Permanentes: Acesso à

Televisão / 01_Acesso_a_Televisao.Xlsx / Tab 2.1.17

Percentual de domicílios rurais com acesso à internet em banda larga - Informações coletadas em Extração Especial

do IBGE ref 2015.

Percentual de domicílios rurais com acesso à internet em banda larga exclusivamente móvel (3G ou 4G) -

Informações coletadas em Extração Especial do IBGE ref 2015.

Percentual de escolas públicas com internet em banda larga - Foram utilizados os microdados do Censo Escolar

Inep/MEC para extração da informação, em http://portal.inep.gov.br/microdados - Censo Escolar - Escolas.rar.
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Filtros utilizados nos microdados: TP_SITUACAO_FUNCIONAMENTO = 1; TP_DEPENDENCIA = (1,2,3);

IN_BANDA_LARGA =1.

MCTIC informa que pretende eliminar esse indicador por ocasião da revisão do PPA.

Percentual de escolas públicas rurais com internet em banda larga - Informações coletadas em Microdados Censo

Escolar em http://portal.inep.gov.br/microdados - Censo Escolar - Escolas.rar. Filtros utilizados nos microdados:

TP_SITUACAO_FUNCIONAMENTO = 1; TP_DEPENDENCIA = (1,2,3); IN_BANDA_LARGA = 1;

TP_LOCALIZACAO = 2 (rural)

Velocidade média do acesso à internet em banda larga das escolas públicas urbanas abrangidas pelo Programa Banda

Larga nas Escolas Públicas Urbanas - PBLE - Informação fornecida pelo MCTIC.

1062 - Ampliar a produção e o acesso da sociedade a conteúdos multimídia, de natureza educativa,

artística, cultural, informativa, cientifica e promotores da cidadania, ofertados de forma

colaborativa pela Rede Nacional de Comunicação Pública.

OBJETIVO:

Órgão Responsável: Presidência da República

Análise Situacional do Objetivo

O Plano Estratégico da EBC tem como objetivo consolidar o Sistema Público de Radiodifusão Sonora e de Sons e

Imagens, um sistema complementar ao sistema privado, conforme previsto no art. nº 223 da CF. Realizada em

2014/2015, a primeira revisão do Plano Estratégico resultou no Direcionamento Estratégico de 2015 que, por sua vez,

orientou a construção do PPA 2016/2019.

A Comunicação Pública e a EBC têm muitos desafios a enfrentar no médio e longo prazo:

1) ampliar e diversificar o público e interiorizar o alcance, proporcionando experiências integradas, atrativas e

participativas;

2) direcionar o foco estratégico para a oferta de conteúdos multimídia, próprios, de parceiros, de colaboradores ou de

produtores independentes;

3) ter mais agilidade, eficiência, eficácia e efetividade em seus processos críticos, com suporte tecnológico;

4) qualificar e engajar os profissionais para o desenvolvimento de competências e talentos multidisciplinares, para

disseminar a cultura da inovação, do resultado e da valorização.

Para tanto, a EBC estruturou o PPA 2016/2019 fundamentado na busca de relevância e competitividade. Até então, a

EBC havia concentrado esforços na consolidação das bases necessárias para a execução da estratégia, tendo duas

prioridades, que continuarão a orientar a EBC no período de 2016/2019: disponibilidade de acesso e qualidade do

conteúdo.

A prioridade de disponibilidade de acesso está correlacionada ao objetivo estratégico priorizado para 2016/2019:

consolidação e constituição de uma Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão e Rádio, com a implantação e

operação de emissoras de rádio e televisão do Governo Federal (GF), para atuar em cooperação e colaboração com outras

entidades públicas e privadas que explorem serviços multimídia de comunicação e radiodifusão, conforme estabelece a

Lei de Criação da EBC, de nº 11.652/2008.

A segunda prioridade, qualidade dos conteúdos, correlaciona-se com os resultados do objetivo estratégico de ampliar a

produção de conteúdos multimídia de qualidade, bem como a produção de conteúdos e ampliação de acesso para a

plataforma Web (Agência Brasil, Portal EBC e sites TV Brasil, Rádios EBC e TV Brasil Internacional).

O alcance de resultados efetivos da política de Comunicação Pública, prevendo ampliar a produção e o acesso a

conteúdos multimídia no Brasil, tem relação direta com a ampliação da cobertura em sinal digital da TV Brasil e da

cobertura das Rádios Públicas, para garantir maior disponibilidade de acesso à população brasileira.
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Nesse sentido, o objetivo do PPA 2016/2019 de “Ampliar a produção e o acesso da sociedade a conteúdos multimídia, de

natureza educativa, artística, cultural, informativa, científica e promotores da cidadania, ofertados de forma colaborativa

pela Rede Nacional de Comunicação Pública”, as metas e as iniciativas sob a execução da EBC são alinhadas com a

estratégia da EBC e a Política Pública de Comunicação do GF, que prevê a digitalização da televisão no Brasil e a

ampliação de oferta de conteúdos multimídia de natureza educativa, artística, cultural, informativa, científica e

promotores da cidadania.

A meta 1 - Ampliar a cobertura em sinal digital da televisão - será resultado da consolidação da Rede Nacional de

Comunicação Pública de Televisão. A meta 2 – Ampliar a cobertura das Rádios Públicas - será resultado da implantação

da Rede Nacional de Comunicação Pública de Rádios – RNCP/Rádios, que visa dar capilaridade aos conteúdos

produzidos e veiculados pelas Rádios da EBC por meio de 38 emissoras de rádio pública com frequência FM. Ambas as

metas são imprescindíveis para assegurar o acesso da sociedade a conteúdos da Comunicação Pública.

O maior alcance da política de Comunicação Pública irá proporcionar à sociedade maior acesso a conteúdos multimídia

que sejam interessantes e relevantes, ampliando o conhecimento do público sobre o que lhes interessa para viver melhor e

ter mais oportunidades na vida. Por outro lado, a Comunicação Pública ganhará confiança e admiração e agregará valor,

tornando-se socialmente relevante.

Em 2016, o PPA 2016/2019, os resultados das metas e o avanço das iniciativas foram impactados pela conjuntura política

e pelas restrições orçamentárias que o país vem enfrentando em decorrência da crise econômica. Esse contexto afetou o

resultado do objetivo e das metas da EBC, gerando mudança do cronograma de digitalização da televisão no Brasil, que a

Portaria nº 378/2016 do Ministério das Comunicações postergou para 31 de dezembro de 2023. Em 2016, a EBC previu

apenas o desligamento de Brasília/DF, ocorrido em 17 de novembro.

Assim, ficaram impactadas a execução das metas de ampliação do acesso da TV Brasil e das rádios. O mesmo ocorreu

relativamente às três iniciativas previstas no PPA referentes ao acesso universal por meio da TV Digital interativa com o

Brasil 4D, ao fomento de parcerias para ampliação da oferta de conteúdos multimídia e à promoção da expansão de

infraestrutura de transmissão dos canais públicos de Televisão, Rádio e Web.

Dentre as iniciativas, o acesso universal por meio da TV Digital interativa apresentou alguns avanços na implantação em

Brasília, em fase final de distribuição dos receptores (Set Top Box - STB) aos 360 mil beneficiários do CadÚnico para

recepção do sinal digital. Deste total, aproximadamente 150/160 mil lares possuem o middleware Ginga, mecanismo

necessário para receber interatividade na TV. Os demais 200 mil, por decisão do Grupo de Implantação da TV Digital –

GIRED (Leilão Anatel 02/2014), apenas receberão as transmissões televisivas. Entretanto, o desenvolvimento dos

conteúdos digitais que viabilizam a interatividade sugerida no projeto, originalmente chamado de Brasil 4D, aguardam

definições dos parceiros do poder público para retomada no desenvolvimento de novos aplicativos e conteúdos.

Em relação à iniciativa de fomento de parcerias para ampliação da oferta de conteúdos multimídia, a interação entre a

EBC e os Ministérios da Comunicação, Cultura, Educação e Saúde, por intermédio da FIOCRUZ, avançou com a

inclusão de um item no Acordo de Cooperação firmado entre estes organismos que possibilita a troca de conteúdos, o

licenciamento de conteúdos públicos e o acesso ao banco de compartilhamento e ao material de editais públicos de

fomento para produção e digitalização de acervos. Os conteúdos em condições legais de utilização e veiculação foram

disponibilizados aos parceiros.

A iniciativa da promoção da expansão de infraestrutura de transmissão dos canais públicos de Televisão, Rádio e Web
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também avançou. O Acordo de Cooperação viabilizou a transmissão em sinal aberto, por meio de multiprogramação, dos

canais públicos, da TV Nacional Brasil - NBR, do Canal Saúde e da TV Escola para o DF, o Rio de Janeiro e São Paulo.

A intensificação das atividades dessa iniciativa, que tem como objetivo dar acesso a 56,4% da população brasileira aos

canais públicos via TV digital, para atender 100% dos municípios com mais de 100 mil habitantes (283 municípios) será

reavaliada pelo GF, de acordo com o cronograma de digitalização da televisão, para que sejam retomadas as atividades.

Nesse contexto, o desempenho do objetivo, das metas e iniciativas do PPA 2016/2019 da EBC deverá ser revisto em

2017, para ajustar as metas regionais da TV Brasil de acordo com o novo cronograma de digitalização da televisão no

Brasil, e redefinição das metas regionais da Rádio para alinhamento à nova realidade orçamentária da EBC.

A EBC disponibilizou acesso aos conteúdos de televisão e rádio para mais de 140 milhões de pessoas (76% da

população), distribuídas em 3.474 municípios, por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública de TV e Rádio.

Em 2016, mais de 30 milhões de pessoas assistiram à programação da TV Brasil via televisão aberta, por assinatura e

parabólica, de acordo com as pesquisas de audiência realizadas em 6 das principais capitais brasileiras. Nas rádios AM e

FM do DF foram contabilizados, respectivamente, 11.122 e 189.221 ouvintes por minuto. Já nas rádios do RJ o total de

ouvintes por minuto na frequência AM foi de 109.475 e na frequência FM foi de 1.061.728 ouvintes por minuto.

A plataforma Web – Agência Brasil, Radioagência, Portal e os sites da TV Brasil e Rádios – contabilizou 43,2 milhões de

visitantes únicos, que, em relação aos 102 milhões de visitantes únicos do Brasil, atingiu 42% do público. Esse resultado

foi alcançado também em função da atuação dos novos correspondentes, nas cidades de Salvador, Recife, BH e POA, aos

quais foram agregados os correspondentes de Fortaleza e Manaus. Além disso, a EBC continuou contando com os

correspondentes internacionais baseados na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Argentina.

A produção e distribuição de conteúdos de rádio, televisão e web foram responsáveis pela difusão de mais de 140 mil

horas de conteúdos informativos, educacionais, artísticos, culturais, científicos e de cidadania, produzidos para contribuir

com a formação crítica do cidadão brasileiro, atendendo às metas da ação orçamentária de Fortalecimento do Sistema

Público de Radiodifusão e Comunicação.

Metas 2016-2019

04CL - Ampliar a cobertura das Rádios Públicas, por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública de Rádio·
Órgão responsável: Presidência da República

Análise Situacional da Meta

A ampliação da cobertura das Rádios Públicas será resultado da implantação da Rede Nacional de Comunicação

Pública de Rádios – RNCP/Rádios, que tem como foco dar capilaridade aos conteúdos produzidos e veiculados pelas

Rádios da EBC por meio das emissoras públicas, bem como possibilitar a troca e veiculação de conteúdos das

emissoras parceiras pelas Rádios da EBC, promover coberturas especiais em rede e fomentar a inovação e capacitação

por meio de laboratórios de conteúdo e formatos.

A Rede de Rádios EBC é composta por nove emissoras (sete emissoras e duas retransmissoras) e a estratégia de

ampliação da RNCP/Rádios tem como potenciais parceiras as emissoras públicas de rádio, em sua grande maioria com

frequência FM. A cobertura das rádios da EBC com freqüência FM encontra-se disponível para 1,4% da população

brasileira, com alcance regional de 0,3% na Região Norte, 14,2% na Região Centro-Oeste e 0,7% na Região Sudeste.

A ampliação dessa cobertura tem como meta para 2019 o alcance de 18,6% da população brasileira, com a implantação

da RNCP/Rádios em freqüência FM agregando mais de 38 emissoras públicas de rádio, com disponibilidade de alcance

para a população de 14,4% na Região Norte, 26,4% na Centro-Oeste, 25,2% na Nordeste, 10,2% na Sudeste e 20% na

Região Sul.
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Em 2016, os desafios concernentes às restrições orçamentárias e às mudanças na direção da Empresa impactaram a

execução das metas de ampliação da cobertura das Rádios. A Empresa concentrou esforços nos projetos e atividades

essenciais para manter as plataformas de TV, Rádio e Web em operação. Outros projetos que requeriam

direcionamentos específicos da direção e, principalmente, um volume de recursos significativo para a implementação

foram adiados, como no caso específico da Rede Nacional de Comunicação de Rádios. Desta forma, os avanços

previstos para a adesão das primeiras 38 emissoras parceiras não foram concretizados de forma a contabilizar

ampliação de cobertura efetiva das Rádios no exercício de 2016, conforme previsto na concepção do PPA 2016/2019.

Entretanto, em 2016 houve avanços para a consolidação da Norma de Rede de Rádios que orientará todo o processo de

adesão e participação das emissoras públicas parceiras. A norma encontra-se para aprovação da Diretoria Executiva e

do Conselho de Administração da EBC. Com relação à cobertura de grandes eventos no Brasil, mesmo sem a efetiva

criação da Rede de Rádios, as emissoras públicas parceiras participaram da veiculação dos grandes eventos esportivos

nacionais: as Olimpíadas e as Paralimpíadas. As coberturas foram destaques, com a preparação técnica e operacional e

as transmissões dos Jogos Rio 2016 nos meses de agosto e setembro. No ar, foram 155 horas de transmissões

diretamente do Rio de Janeiro, disponibilizadas para as rádios EBC e para as emissoras públicas parceiras. Foram 11

dias de intensas atividades técnicas e operacionais de transmissão, com narração off-tube e comentários, desde o IBC e

também a partir do estúdio da Nacional. Pelas Rádios, foram 81 transmissões, incluindo jogos de futebol, vôlei,

basquete e handebol, masculino e feminino, além de canoagem, tiro esportivo, boxe, judô, atletismo, natação, iatismo e

polo aquático.

A EBC também disponibilizou os conteúdos da Radioagência Nacional (http://radioagencianacional.ebc.com.br/), o

que permite o download gratuito e o uso livre do que é produzido por streaming de internet, por demanda, para todas as

emissoras parceiras, de forma a dar acesso a esses conteúdos pela população brasileira.

Além disso, desde dezembro de 2016, estão também disponíveis para as emissoras parceiras os conteúdos dos atos e

fatos do Governo Federal, produzidos pela EBC via prestação de serviços à TV Nacional Brasil – NBR, que, similar à

Rad ioagênc ia ,  d i spon ib i l i za  con teúdos  na  pág ina  e l e t rôn ica  da  Rede  Nac iona l  de  Rád io

(h t tp : / /www. redenac iona lde rad io . com.b r / ) .

A formação da Rede de Rádios é uma estratégia imprescindível para a EBC e para a Comunicação Pública, para

ampliar o alcance da comunicação pública, pois agrega capilaridade ao processo de radiodifusão das emissoras,

levando conteúdo diverso para os ouvintes.

Tendo em vista a importância da criação da Rede Pública de Rádios para a sociedade brasileira, é imprescindível a

efetiva execução dessa meta do PPA 2016/2019. Para tanto, haverá a necessidade de revisão da meta em 2017, a fim de

que seja alinhada à nova disponibilidade orçamentária da EBC, o que deverá também reavaliar o modelo de criação,

operacionalização e financiamento dessa Rede.

Quantidade alcançada

1,4
Data de Referência

30/12/2016

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Região Centro-Oeste 26,4 % 14,2 30/12/2016

Região Nordeste 25,2 % 0 30/12/2016

Região Norte 14,4 % 0,3 30/12/2016

Região Sudeste 10,2 % 0,07 30/12/2016

Região Sul 29 % 0 30/12/2016

04CK - Ampliar a cobertura em sinal digital da TV Brasil, por meio da geração própria ou da Rede Nacional de

Comunicação Pública de Televisão
·

Órgão responsável: Presidência da República

Análise Situacional da Meta

Em 2016, a cobertura da TV Brasil, via Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão - RNCP/TV, teve maior
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alcance por meio do sinal analógico, com acesso disponível para 46% da população. A distribuição de sinal analógico é

realizada por meio de uma geradora própria

no Maranhão, 11 retransmissoras próprias, 36 geradoras analógicas e 728 retransmissoras/afiliadas das emissoras

associadas à RNCP/TV.

O sinal digital da TV Brasil está disponível para 25% da população (distribuído regionalmente para 13% no Norte,

14% no Nordeste, 16% no Centro-Oeste, 39% no Sudeste e 14% no Sul, percentual de cobertura em relação à

população de cada região), por meio de três geradoras digitais próprias (São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal),

duas retransmissoras digitais próprias (Minas Gerais e Porto Alegre) e de 12 geradoras digitais parceiras da Rede

Nacional de Comunicação Publica de Televisão- RNCP/TV.

As metas regionais de aumento de cobertura do sinal digital da TV Brasil constantes do PPA tomaram como referência

o cronograma de desligamento do sinal de televisão analógica estabelecido pela Portaria MC nº 477/2014 e levaram em

consideração as quatro geradoras próprias da EBC, bem como as 48 geradoras das emissoras parceiras, perfazendo um

total de 52 geradoras.

A Linha de Base definida na elaboração do PPA 2016/2019 em 2015 para o estabelecimento das metas considerou a

cobertura das geradoras que já tinham sinal digital, tanto da EBC como das emissoras parceiras, com base nas

informações fornecidas pela área da Rede.

A Portaria MC nº 477/2014 estabelecia que o desligamento do sinal analógico, em todo o país, deveria ocorrer entre 29

de novembro de 2015 e 5 de novembro de 2018. Em 2016, a previsão do desligamento do sinal analógico aconteceria

em Brasília/DF, São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG, Goiânia/GO e Rio de Janeiro/RJ. Dessas cidades, apenas em

Goiânia/GO o canal não é da própria EBC, operando apenas em analógico, e, nas demais cidades, a EBC já opera com

canal digital. Portanto, ao elaborar as metas de crescimento do sinal digital da TV Brasil, as cidades de 2016 cujos

canais são da própria EBC já estavam digitalizadas e a previsão de crescimento era de 12,3% para a Região Centro-

Oeste, que levou em consideração apenas a digitalização da Fundação Rádio e Televisão Cultural, emissora parceira da

EBC em Goiânia/GO, cuja data prevista para o desligamento do sinal de televisão analógica era 28 de agosto de 2016.

Em 25 de janeiro de 2016 foi editada a Portaria MC nº 378/2016 estabelecendo novo cronograma de desligamento do

sinal de televisão analógica, previsto para ocorrer entre 2016 e 31 de dezembro de 2023. Para 2016, o cronograma

previu, apenas, o desligamento de Brasília/DF para novembro.

Com a edição do novo cronograma desobrigando a digitalização do sinal em Goiânia/GO e com base em levantamento

efetuado, foi constatado que a emissora parceira em Goiânia/GO ainda não havia digitalizado o seu canal analógico.

Desta forma, a meta para 2016 de ampliação de acesso à TV Brasil não foi alcançada na totalidade prevista, tanto em

relação à população brasileira, quanto em relação à meta regionalizada definida para a Região Centro-Oeste.

É importante registrar os percentuais alcançados em 2016, que são resultado da atuação da EBC em continuidade ao

processo de melhoria da cobertura do sinal digital da TV Brasil no Distrito Federal e no Rio de Janeiro.

Foram implantadas duas novas estações digitais, sendo uma na cidade do Gama/DF, representando um aumento de

2,44% (aproximadamente 344 mil habitantes) na disponibilidade do sinal digital da TV Brasil em relação à população

da região Centro-Oeste, totalizando 18,44% de disponibilidade de acesso nessa Região, e a outra estação no Rio de

Janeiro/RJ, na região do Morro do Mendanha, representando um aumento de 4,21% (aproximadamente 1,15 milhões de

habitantes), atingindo a disponibilidade de acesso para 43,21% da população da região Sudeste, não previsto no PPA

2016/2019.

Esses acréscimos de cobertura nas metas regionalizadas representam 0,78% de cobertura em relação à população

brasileira (mais de 1,5 milhão de habitantes), com disponibilidade de acesso de 25,78% para a população brasileira.

Tendo em vista que a meta teve como referência o cronograma de desligamento do sinal analógico, a edição do novo

cronograma faz com que seja necessária a revisão dos resultados anuais previstos para a ampliação do sinal digital da

TV Brasil.

É também importante informar que a Empresa vem aperfeiçoando as ferramentas de gestão e monitoramento da Rede

Nacional de Comunicação Pública de Televisão, para aprimorar o monitoramento do processo de digitalização das
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emissoras parceiras.
Quantidade alcançada

25,78
Data de Referência

30/12/2016

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Região Centro-Oeste 47,2 % 18,44 30/12/2016

Região Nordeste 49,5 % 14 30/12/2016

Região Norte 47,6 % 13 30/12/2016

Região Sudeste 66,6 % 43,21 30/12/2016

Região Sul 36,9 % 14 30/12/2016
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