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AgendaAgenda

•• Sobre o CGI.Sobre o CGI.brbr

•• Cenário Internacional Cenário Internacional 

•• IndicadoresIndicadores--chavechave

•• Iniciativas do CGI.Iniciativas do CGI.brbr

•• Cenário Nacional Cenário Nacional 
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Sobre o CGI.Sobre o CGI.brbr
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�� criado em maio de 1995criado em maio de 1995

�� pela pela Portaria Interministerial NPortaria Interministerial Nºº 147 de 31/05/1995, 147 de 31/05/1995, alterada alterada 
pelopelo Decreto Presidencial NDecreto Presidencial Nºº 4.829 de 03/09/20034.829 de 03/09/2003

�� ResponsResponsáável pelavel pela coordenacoordenaçção e integraão e integraçção dos servião dos serviçços os 
Internet no paInternet no paííss

�� ModeloModelo multistakeholdermultistakeholder composto por membros do governo, composto por membros do governo, 
setor empresarial, do terceiro setor e da comunidade setor empresarial, do terceiro setor e da comunidade 
acadêmicaacadêmica

Sobre o CGI.Sobre o CGI.brbr



25 de maio de 2007 25 de maio de 2007 –– RICYT, São PauloRICYT, São Paulowww.www.ceticcetic..brbr

www.cgi.www.cgi.brbr

•• fomentar o desenvolvimento de servifomentar o desenvolvimento de serviçços Internet no Brasil os Internet no Brasil 

•• recomendar padrões e procedimentos trecomendar padrões e procedimentos téécnicos operacionais cnicos operacionais 
para a Internet no Brasilpara a Internet no Brasil

•• coordenar a atribuicoordenar a atribuiçção de endereão de endereçços Internet (os Internet (IPsIPs) e o ) e o 
registro de nomes de domregistro de nomes de domíínios usando nios usando ccTLDccTLD <.<.brbr>>

•• coletar, organizar e disseminar informacoletar, organizar e disseminar informaçções sobre os ões sobre os 
serviserviçços Internet os Internet –– indicadores e estatindicadores e estatíísticassticas

Principais atribuiçõesPrincipais atribuições
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1 – Min. da Ciência e Tecnologia
2 – Min. das Comunicações
3 – Casa Civil da Presidência da República
4 – Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão
5 – Min. do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
6 – Min. da Defesa
7 – Agência Nacional de Telecomunicações 
8 – Conselho Nacional de Desenv. Científico e Tecnológico 
9 – Conselho Nac. Secretários Estaduais p/ Assuntos de Ciência e Tecn.
10 – Notório Saber

11 – Provedores de acesso e conteúdo
12 – Provedores de infra de telecom
13 – Indústria TICs e software
14 – Empresas usuárias

15 – Terceiro setor
16 – Terceiro setor
17 – Terceiro setor
18 – Terceiro setor

19 – Academia
20 – Academia
21 – Academia
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CENÁRIO INTERNACIONALCENÁRIO INTERNACIONAL
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�� Novos desafios para políticas públicas, medição e análiseNovos desafios para políticas públicas, medição e análise

•• Com o desenvolvimento da sociedade da informação, se faz necessáCom o desenvolvimento da sociedade da informação, se faz necessário:rio:
–– Ir além das estatísticas de disponibilidade de infraIr além das estatísticas de disponibilidade de infra--estruturaestrutura
–– Ampliar a compreensão sobre a intensidade e natureza do uso das Ampliar a compreensão sobre a intensidade e natureza do uso das TICsTICs
–– Compreender o impacto das Compreender o impacto das TICsTICs na economia e na sociedadena economia e na sociedade

•• Ir além da economia, tratando de sociedade e cultura (convergêncIr além da economia, tratando de sociedade e cultura (convergência e conteúdo)ia e conteúdo)
–– Governo eletrônico e interação governoGoverno eletrônico e interação governo--cidadão cidadão 
–– Capital humano, habilidades solicitadas (quais são elas), mercadCapital humano, habilidades solicitadas (quais são elas), mercado de trabalho e o de trabalho e 

mobilidademobilidade
–– Lembrando que as Lembrando que as TICsTICs estão na raiz das economias baseadas em conhecimentoestão na raiz das economias baseadas em conhecimento

Desafios Desafios 
Cenário InternacionalCenário Internacional
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HistóricoHistórico
Cenário InternacionalCenário Internacional

•• Setembro 2000Setembro 2000 -- SummitSummit do Milênio das Nações Unidas do Milênio das Nações Unidas –– Nova YorkNova York
�� Adoção da Declaração do Milênio e apresentação das Adoção da Declaração do Milênio e apresentação das Metas do Milênio (MDG)Metas do Milênio (MDG)

•• Dezembro 2003Dezembro 2003 -- Cúpula Mundial da Sociedade da Informação Cúpula Mundial da Sociedade da Informação 
Fase 1 Fase 1 –– GenebraGenebra

�� Adoção da Declaração de Princípios e Plano de Ações (parágrafo 6Adoção da Declaração de Princípios e Plano de Ações (parágrafo 6))

•• Junho 2004Junho 2004 -- Formação do “Formação do “PartnershipPartnership onon MeasuringMeasuring ICT for ICT for DevelopmentDevelopment” ” ––
UNCTAD São PauloUNCTAD São Paulo
�� Iniciativa global que reIniciativa global que reúúne ne UIT, OECD, UNCTAD, UNESCO, escritórios regionais UIT, OECD, UNCTAD, UNESCO, escritórios regionais 
da ONU, UN ICT da ONU, UN ICT TaskTask Force e Banco Mundial, com o objetivo de adotar e fomentar o Force e Banco Mundial, com o objetivo de adotar e fomentar o 
desenvolvimento de um grupo de indicadores TIC comparáveis interdesenvolvimento de um grupo de indicadores TIC comparáveis internacionalmentenacionalmente

•• Fevereiro 2005Fevereiro 2005 -- Reunião Temática sobre a Medição da Sociedade da Reunião Temática sobre a Medição da Sociedade da 
Informação, WSISInformação, WSIS

�������� adoadoçção dos indicadores chave, discutidos regionalmenteão dos indicadores chave, discutidos regionalmente
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•• Novembro 2004/2005/2006Novembro 2004/2005/2006 –– Reuniões Regionais sobre Medição de Indicadores Reuniões Regionais sobre Medição de Indicadores 
–– coordenada pela coordenada pela CepalCepal

•• Junho 2005Junho 2005 –– Conferência Regional sobre a Sociedade da Informação Conferência Regional sobre a Sociedade da Informação ––
Preparatória para a CMSI 2005Preparatória para a CMSI 2005
�� LanLanççamento do amento do eLACeLAC 2007 2007 –– Plano de APlano de Açções para a Sociedade da Informaões para a Sociedade da Informaçções ões 
na Amna Améérica Latina e Cariberica Latina e Caribe
�� Estabelece metas para o desenvolvimento das Estabelece metas para o desenvolvimento das TICsTICs na regiãona região

•• Outubro 2005/2006Outubro 2005/2006 -- Reunião Mundial de Telecomunicações sobre Indicadores Reunião Mundial de Telecomunicações sobre Indicadores 
TIC TIC –– União Internacional de União Internacional de TelecomTelecom

•• Maio 2006/2007Maio 2006/2007-- Reunião WIPIIS Reunião WIPIIS –– WorkingWorking PartyParty onon thethe InformationInformation EconomyEconomy
OECDOECD
�� ApresentaApresentaçção das experiências e desafios para a coleta de dados, assim comão das experiências e desafios para a coleta de dados, assim como os o os 
resultados das TIC Domicresultados das TIC Domicíílios e TIC Empresas 2005lios e TIC Empresas 2005

Histórico Histórico –– cont.cont.
Cenário InternacionalCenário Internacional
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INDICADORES CHAVE INDICADORES CHAVE 
Para a medição das tecnologias da informação e da comunicação Para a medição das tecnologias da informação e da comunicação 
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4242TotalTotal

44Setor TICSetor TIC

1212Acesso e uso das Acesso e uso das TICsTICs em eem empresasmpresas

1414Acesso e uso das Acesso e uso das TICsTICs em domicílios e por indivíduosem domicílios e por indivíduos

1212InfraInfra--estrutura TICestrutura TIC

TotalTotal



25 de maio de 2007 25 de maio de 2007 –– RICYT, São PauloRICYT, São Paulowww.www.ceticcetic..brbr

www.cgi.www.cgi.brbr
InfraInfra--estruturaestrutura e e acessoacesso

IndicadoresIndicadores--chavechave

•• AA--11 -- Linhas de telefones fixos por 100 habitantesLinhas de telefones fixos por 100 habitantes

•• AA--22 -- Assinantes de telefones celulares por 100 habitantesAssinantes de telefones celulares por 100 habitantes

•• AA--33 -- Computadores por 100 habitantesComputadores por 100 habitantes

•• AA--44 -- Assinantes de Internet por 100 habitantesAssinantes de Internet por 100 habitantes

•• AA--55 -- Assinantes de Internet de banda larga por 100 habitantesAssinantes de Internet de banda larga por 100 habitantes

•• AA--66 --Largura de banda Internet internacional por 100 habitantes Largura de banda Internet internacional por 100 habitantes 

•• AA--77 -- Porcentagem da populaPorcentagem da populaçção coberta por telefone mão coberta por telefone móóvel celularvel celular

•• AA--88 -- Tarifas de acesso Tarifas de acesso àà Internet (20 horas por mês), em US$, e como Internet (20 horas por mês), em US$, e como 
porcentagem da renda per capitaporcentagem da renda per capita

•• AA--99 -- Tarifas de telefone celular (100 min de uso por mês), em US$, eTarifas de telefone celular (100 min de uso por mês), em US$, e em em 
porcentagem da renda per capitaporcentagem da renda per capita

•• AA--1010 -- Porcentagem de locais (rurais/urbanos) com centros de acesso pPorcentagem de locais (rurais/urbanos) com centros de acesso púúblico blico àà
Internet por nInternet por núúmero de habitantesmero de habitantes

•• AA--11 11 AparelhosAparelhos de de rádiorádio porpor 100 100 habitanteshabitantes
•• AA--12 12 AparelhosAparelhos de de televisãotelevisão porpor 100 100 habitanteshabitantes
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•• HHHH--11 -- ProporProporçção de domicão de domicíílios com rlios com ráádiodio
•• HHHH--22 -- ProporProporçção de domicão de domicíílios com televisãolios com televisão

•• HHHH--33 -- ProporProporçção de domicão de domicíílios com linha telefônica fixalios com linha telefônica fixa

•• HHHH--44 -- ProporProporçção de domicão de domicíílios com telefone mlios com telefone móóvel celularvel celular

•• HHHH--55 -- ProporProporçção de domicão de domicíílio com computadorlio com computador

•• HHHH--66 -- ProporProporçção de indivão de indivííduos que usaram computador (de qualquer lugar) nos duos que usaram computador (de qualquer lugar) nos úúltimos 12 mesesltimos 12 meses

•• HHHH--77 -- ProporProporçção de domicão de domicíílios com acesso lios com acesso àà Internet em casaInternet em casa

•• HHHH--88 -- ProporProporçção de indivão de indivííduos que usam a Internet (de qualquer lugar) nos duos que usam a Internet (de qualquer lugar) nos úúltimos 12 mesesltimos 12 meses

•• HHHH--99 -- Lugar(es) de uso individual de Internet nos Lugar(es) de uso individual de Internet nos úúltimos 12 mesesltimos 12 meses
•• HHHH--1010 -- Atividades realizadas atravAtividades realizadas atravéés da Internet pelo indivs da Internet pelo indivííduo nos duo nos úúltimos 12 mesesltimos 12 meses
•• HHHH--1111 -- ProporProporçção de indivão de indivííduos que usam um telefone mduos que usam um telefone móóvelvel

•• HHHH--1212 -- ProporProporçção de domicão de domicíílios que acessam a Internet de casa segundo o tipo de acessolios que acessam a Internet de casa segundo o tipo de acesso

•• HHHH--1313 -- FrequênciaFrequência de acesso individual a Internet nos de acesso individual a Internet nos úúltimos 12 meses (de qualquer lugar)ltimos 12 meses (de qualquer lugar)

IndicadorIndicador de de referênciareferência
•• HHHH--R1R1 -- ProporProporçção de domicão de domicíílios com eletricidadelios com eletricidade

UsoUso dasdas TIC TIC emem domicíliosdomicílios e e porpor indivíduosindivíduos
IndicadoresIndicadores--chavechave
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UsoUso dasdas TIC TIC emem empresasempresas

IndicadoresIndicadores--chavechave

•• BB--11 -- ProporProporçção de empresas usando computadoresão de empresas usando computadores
•• BB--22 -- ProporProporçção de empregados usando computadoresão de empregados usando computadores
•• BB--33 -- ProporProporçção de empresas usando a Internetão de empresas usando a Internet
•• BB--44 -- ProporProporçção de empregados usando a Internetão de empregados usando a Internet
•• BB--55 -- ProporProporçção de empresas com um site ão de empresas com um site WebWeb (ou presen(ou presençça em um site a em um site WebWeb em que a em que a 

empresa tem controle sobre o conteempresa tem controle sobre o conteúúdo)do)
•• BB--66 -- ProporProporçção de empresas com uma ão de empresas com uma intranetintranet
•• BB--77 -- ProporProporçção de empresas que recebem pedidos/ realizam vendas atravão de empresas que recebem pedidos/ realizam vendas atravéés da Internets da Internet
•• BB--88 -- ProporProporçção de empresas que fazem pedidos/ realizam compras atravão de empresas que fazem pedidos/ realizam compras atravéés da Internets da Internet

•• BB--9 9 -- ProporProporçção de empresas que acessam a Internet segundo modos de acessoão de empresas que acessam a Internet segundo modos de acesso
•• BB--10 10 -- ProporProporçção de empresas com uma Rede de ão de empresas com uma Rede de ÁÁrea Local (LAN)rea Local (LAN)
•• BB--11 11 -- ProporProporçção de empresas com uma ão de empresas com uma ExtranetExtranet
•• BB--12 12 -- ProporProporçção de empresas que usam a Internet segundo tipo de atividadeão de empresas que usam a Internet segundo tipo de atividade
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•• ICTICT--1 1 -- ProporProporçção da populaão da populaçção ativa presente no setor TICão ativa presente no setor TIC

•• ICTICT--2 2 -- Valor agregado no setor TIC (como porcentagem do valor agregadoValor agregado no setor TIC (como porcentagem do valor agregado total)total)

•• ICTICT--3 3 -- ImportaImportaçções de produtos TIC como porcentagem do total das importaões de produtos TIC como porcentagem do total das importaççõesões

•• ICTICT--4 4 -- ExportaExportaçções de produtos TIC como porcentagem do total das exportaões de produtos TIC como porcentagem do total das exportaççõesões

SetorSetor TIC TIC 
IndicadoresIndicadores--chabechabe
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INICIATIVAS CGI.INICIATIVAS CGI.brbr
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PesquisasPesquisas TIC TIC EspecíficasEspecíficas

� Pesquisas TIC DOMICÍLIOS E TIC EMPRESAS

Investigam a penetração e uso da internet, incluindo questões 
específicas sobre:

� uso de governo eletrônico

� comércio eletrônico

� segurança

� educação

� barreiras de acesso, entre outros

�� ANUAL (ANUAL (desdedesde 2005) e NACIONAL2005) e NACIONAL
� Comparabilidade internacional (modelo Eurostat/OECD)

�� DisponDisponíívelvel emem www.cetic.brwww.cetic.br
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AmostraAmostra

• Domicílios• Domicílios
-- 2005 2005 –– 8,5 mil domicílios8,5 mil domicílios
-- 2006 2006 –– 10,5 mil domicílios10,5 mil domicílios

-- Quebra por Quebra por 15 regiões e áreas metropolitanas15 regiões e áreas metropolitanas, , classe socialclasse social, , instruçãoinstrução, , idadeidade e e sexosexo
-- Faixa etária Faixa etária –– a partir dos 10 anosa partir dos 10 anos

• Empresas• Empresas
-- 2005 2005 –– 2 mil empresas2 mil empresas
-- 2006 2006 –– 2,7 mil empresas2,7 mil empresas

-- Quebra por Quebra por regiãoregião (N, S, CO, NE, SE), por (N, S, CO, NE, SE), por atividadeatividade e e porteporte
-- Empresas com 10 ou mais funcionáriosEmpresas com 10 ou mais funcionários
-- Foram entrevistados apenas os 7 segmentos da CNAE (seção D, F, Foram entrevistados apenas os 7 segmentos da CNAE (seção D, F, G K, I, grupo 55.1 G K, I, grupo 55.1 

e 55.2, e grupo 92.1 e 92.2) correspondentes e 55.2, e grupo 92.1 e 92.2) correspondentes ao modelo ao modelo EurostatEurostat (*)(*)

Pesquisas Específicas Pesquisas Específicas 
TIC Domicílio e EmpresasTIC Domicílio e Empresas
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MÓDULOS TIC DomicíliosMÓDULOS TIC Domicílios
A A -- Acesso às Tecnologias da Informação e da Comunicação Acesso às Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(TIC) (TIC) 
B B -- Uso do Computador Uso do Computador 
C C -- Uso da Internet Uso da Internet 
D D -- Governo Eletrônico Governo Eletrônico 
E E -- Comércio Eletrônico Comércio Eletrônico 
F F -- Segurança Segurança 
G G -- Acesso sem Fio Acesso sem Fio 
H H -- Habilidades com o Computador e a Internet Habilidades com o Computador e a Internet 
I I -- Uso do EUso do E--mail mail 
J J -- Spam Spam 
K K -- Intenção de Aquisição de Equipamentos e Serviços TICIntenção de Aquisição de Equipamentos e Serviços TIC

68 indicadores68 indicadores

Pesquisas Específicas Pesquisas Específicas 
TIC Domicílio e EmpresasTIC Domicílio e Empresas

MÓDULOS TIC MÓDULOS TIC 
EmpresasEmpresas
A A -- Uso das Uso das TICsTICs
B B -- Uso da internet Uso da internet 
C C -- ComComéércio Eletrônico rcio Eletrônico 
D D -- Governo Eletrônico Governo Eletrônico 
E E -- SeguranSeguranççaa

49 indicadores49 indicadores
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ParceriasParcerias

•• IBGE IBGE –– InstitutoInstituto BrasileiroBrasileiro de de GeografiaGeografia e e EstatísticaEstatística

–– Inclusão de um Inclusão de um módulo com 23 questões básicas (indicadores core)módulo com 23 questões básicas (indicadores core)
sobre penetração e uso da internet na Pesquisa Nacional por Amossobre penetração e uso da internet na Pesquisa Nacional por Amostra tra 
de Domicílio de Domicílio –– PNAD 2005PNAD 2005

–– 140 mil domic140 mil domicíílios entrevistadoslios entrevistados

–– DivulgadoDivulgado emem marmarççoo de 2007 de 2007 -- http://www.ibge.gov.br/http://www.ibge.gov.br/

•• CooperaçãoCooperação com com AnatelAnatel
Para discussão e produção de indicadoresPara discussão e produção de indicadores

•• PublicaçãoPublicação de de indicadoresindicadores mensaismensais do IBOPE do IBOPE emem --
http://http://www.cetic.brwww.cetic.br
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CENÁRIO BRASILCENÁRIO BRASIL
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Posse Bens TICPosse Bens TIC
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2005 2006

Proporção de domicílios que possuem equipamentos de TIC (%) – 2005-2006

Base 2005: 8.540    Base 2006: 10.510



25 de maio de 2007 25 de maio de 2007 –– RICYT, São PauloRICYT, São Paulowww.www.ceticcetic..brbr

www.cgi.www.cgi.brbr

Computador: posse e Computador: posse e usouso
Comparativo 2005Comparativo 2005--20062006

29,7

33,1

45,2
45,7

16,9

19,6

0 10 20 30 40 50

Possui
Computador

Já usou
Computador

Usou nos últimos
meses 3

2005 2006

Leve tendência de 
crescimento da posse de 
computador entre 2005-2006.

A posse desse bem é 
fortemente influenciada pela 
classe social, pela renda e pela 
escolaridade. O critério regional 
e a raça também influenciam a 
posse desse bem.

Já o uso do computador 
permaneceu constante. Além 
das variáveis socioeconômicas, 
variáveis demográficas como 
sexo e idade também 
influenciam o uso desse bem.Base 2006: 10.510 entrevistados

Base 2005: 8.540 entrevistados



25 de maio de 2007 25 de maio de 2007 –– RICYT, São PauloRICYT, São Paulowww.www.ceticcetic..brbr

www.cgi.www.cgi.brbr

Internet: posse e Internet: posse e usouso
Comparativo 2005Comparativo 2005--20062006

24,4

27,8

32,2
33,3

13,0

14,5

0 5 10 15 20 25 30 35

Possui Acesso
internet

Já usou Internet

Usou últimso 3
meses

2005 2006

Posse de acesso e uso da  
internet entre 2005-2006 
permaneceu relativamente 
constante.

Conforme aumenta a 
escolaridade e a renda, 
aumenta a proporção de 
domicílios com acesso à 
internet. Raça, região e 
localização do domicílio 
também influenciam.

O uso da internet também 
permaneceu constante. É 
influenciado por renda, 
classe, escolaridade, gênero 
e região.

Base 2006: 10.510 entrevistados

Base 2005: 8.540 entrevistados
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Internet: Internet: local local de de usouso
ComparativoComparativo 20052005--20062006

1,3
3,58

30,1
17,59

3,5
1,93

16,2
17,68

15,6
21,32

24,4
26,44

40,0

42,03

0 10 20 30 40 50

De casa

Do trabalho

Da escola 

Da casa de outra pessoa 

Centro público de acesso gratuito 

Centro público de acesso pago 

 Outro lugar

2006 2005

Base 2006: 2.924 entrevistados que utilizaram a internet nos últimos três meses 

Base 2005: 2.085 entrevistados que utilizaram a internet nos últimos três meses 
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Internet: Propósitos de UsoInternet: Propósitos de Uso
20052005--20062006

2,0
3

26,0

29

52,0

49

70,0

69

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Fins pessoais ou privados

Educação ou estudos

Trabalho remunerado ou negócios

Trabalho voluntário ou comunitário

2006 2005

Base 2006: 2.924 entrevistados que utilizaram a internet  nos últimos 3 meses

Base 2005: 2.085 entrevistados que utilizaram a internet nos últimos três meses

Nota-se uma diferença nos propósitos de uso entre homens e mulheres: aqueles utilizam mais 
para fins de trabalho e estas utilizam mais para fins educacionais.
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Internet: Barreiras de UsoInternet: Barreiras de Uso
20062006

Motivos do não acesso a internet nos últimos 3 meses (%) 

*Base: 577 entrevistados que já utilizaram a internet, mas não nos últimos três meses.

1570,8624,6502,249,4565,4710,072,7633,21DE

3270,2621,720,13,2238,6462,4411,642,6837,55C

91020,9302,3239,3641,326,476,1254,84B

2060,360060,36000100A

CLASSE 
SOCIAL

5770,3822,540,062,7941,7759,6910,363,2339,34Total

BASENenhum Outros
Deficiên

cia 
física

Não tem 
acesso a 

internet na 
cidade onde 

vive

Não tem 
internet 
em casa

Não tem 
computa
dor em 

casa

Falta 
habilida
de com 
internet

Não 
sabe 
usar 

computa
dores

Não tem 
necessidade/

interesse

OS PRINCIPAIS MOTIVOS PARA OS QUE JÁ UTILIZARAM INTERNET ALGUMA VEZ 
NA VIDA NÃO SEREM USUÁRIOS CONSTANTES:

A AUSÊNCIA DO COMPUTADOR E DE ACESSO A INTERNET EM CASA
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Acesso sem FioAcesso sem Fio
Telefone CelularTelefone Celular

1,6
1,5

5,4
7,0

4,1
11,4

8,6
13,6

42,3
60,5

98,2
97,8

0 20 40 60 80 100

 efetuar e receber chamadas 

 enviar/receber mensagens de texto 

acessar músicas ou vídeos 

enviar e/ou receber fotos 

 acessar a Internet

Outra s/esp

2005 2006
*Base 2005: 4.659 entrevistados que usam telefone celular
**Base 2006: 4.869 entrevistados que  usam telefone celular

Atividades realizadas pelo telefone celular - comparativo 2005*-2006** (%) 

• 60,61% dos entrevistados utilizaram o telefone celular nos últimos três meses 

• 46,3% da população afirma possuir um aparelho próprio

� Desse total, 88,6% são telefones pré-pagos
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InformaInformaçções disponões disponííveis em:veis em:
www.www.ceticcetic..brbr

Obrigado!Obrigado!


