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AgendaAgenda

•• Sobre o CGI.brSobre o CGI.br

•• Iniciativas do CGI.brIniciativas do CGI.br

•• CenCenáário Internacional rio Internacional 
–– HistHistóórico rico 
–– DeclaraDeclaraçção e Metas do Milênioão e Metas do Milênio
–– WSIS Plano de AWSIS Plano de Aççõesões
–– PartnershipPartnership onon MeasuringMeasuring ICT for ICT for DevelopmentDevelopment
–– Reunião Regional sobre MediReunião Regional sobre Mediçção de Indicadores ão de Indicadores –– CEPALCEPAL
–– Reunião Mundial sobre Indicadores de Acesso ComunitReunião Mundial sobre Indicadores de Acesso Comunitáário rio ààs s TICsTICs –– UITUIT
–– Iniciativa Iniciativa RegulatelRegulatel
–– Reunião Mundial de Indicadores de Reunião Mundial de Indicadores de TelecomTelecom -- UITUIT

•• Lista de Indicadores UITLista de Indicadores UIT

•• CenCenáário Nacionalrio Nacional
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Sobre o CGI.brSobre o CGI.br
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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.brSobre o CGI.br
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•• 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 <.br><.br>

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

Principais atribuiPrincipais atribuiççõesões
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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



Indicadores de uso das Indicadores de uso das TICsTICs –– EstratEstratéégicas nacionais e padrões internacionaisgicas nacionais e padrões internacionais
24 de outubro 2006 24 de outubro 2006 –– BrasBrasíília / lia / AnatelAnatelwww.cgi.brwww.cgi.br

INICIATIVAS CGI.brINICIATIVAS CGI.br
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Iniciativas Iniciativas 

1.  Parceria com o IBGE 1.  Parceria com o IBGE 

Inclusão de um Inclusão de um mmóódulo com 23 questõesdulo com 23 questões bbáásicas sobre penetrasicas sobre penetraçção e ão e 
uso da internet na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicuso da internet na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicíílio lio ––
PNAD 2005PNAD 2005

•• 140 mil domic140 mil domicíílios entrevistadoslios entrevistados

•• Indicadores domicIndicadores domicíílio (resultados outubro 2006)lio (resultados outubro 2006)
•• NNúúmero de linhas fixas, de celulares, de televisores, de mero de linhas fixas, de celulares, de televisores, de PCsPCs, de , de PCsPCs com acesso com acesso 

àà internetinternet

•• indicadores indivindicadores indivííduo (resultados marduo (resultados marçço 2007)o 2007)
•• Local de uso, freqLocal de uso, freqüüência de uso, total de horas de uso por semana, tipo de ência de uso, total de horas de uso por semana, tipo de 

serviserviçços e atividadesos e atividades
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Iniciativas Iniciativas 

2. Parceria com IBOPE 2. Parceria com IBOPE 

PublicaPublicaçção de Indicadores mensais em ão de Indicadores mensais em 
www.nic.br/indicadoreswww.nic.br/indicadores

• Internautas domiciliares ativos e horas navegadas 
• Sessões por pessoa 
• Perfil da audiência por gênero 
• Penetração da Internet nos domicílios 
• Perfil do internauta e atividades realizadas 
• Acesso mundo 
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IniciativasIniciativas

•• Pesquisa TIC DOMICPesquisa TIC DOMICÍÍLIOS E TIC EMPRESASLIOS E TIC EMPRESAS
Investigam a penetraInvestigam a penetraçção e uso da internet, ão e uso da internet, incluindo questões especincluindo questões especííficas ficas 
sobre sobre uso de governo eletrônico, comuso de governo eletrônico, coméércio eletrônico, seguranrcio eletrônico, segurançça, educaa, educaçção, ão, 
barreiras de acesso, entre outrosbarreiras de acesso, entre outros

•• Comparabilidade internacional (modelo Comparabilidade internacional (modelo EurostatEurostat/OECD)/OECD)

•• Entrevistas presenciais (domiciliar) e por telefone (empresas)Entrevistas presenciais (domiciliar) e por telefone (empresas)

•• MMargem de erro de no margem de erro de no mááximo 1,5% nacional e 5% regionalximo 1,5% nacional e 5% regional

PESQUISAS ANUAIS EPESQUISAS ANUAIS E
NACIONAISNACIONAIS

�������� 11ªª Pesquisa Pesquisa –– agoago/set 2005 /set 2005 –– resultados em resultados em http://www.nic.br/indicadoreshttp://www.nic.br/indicadores

�������� 22ªª Pesquisa Pesquisa –– agoago/set 2006 /set 2006 –– primeiros resultados NOVEMBRO 2006primeiros resultados NOVEMBRO 2006
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AmostraAmostra

•• DomicDomicíílioslios
-- 2005 2005 –– 8,5 mil domic8,5 mil domicíílioslios
-- 2006 2006 –– 10,5 mil domic10,5 mil domicíílioslios

-- Quebra por 15 regiões e Quebra por 15 regiões e ááreas metropolitanas, classe social, instrureas metropolitanas, classe social, instruçção, idade e sexoão, idade e sexo
-- Faixa etFaixa etáária ria –– a partir dos 10 anosa partir dos 10 anos

•• EmpresasEmpresas
-- 2005 2005 –– 2 mil empresas2 mil empresas
-- 2006 2006 –– 3,5 mil empresas3,5 mil empresas

-- Quebra por região (N, S, CO, NE, SE), por atividade e porteQuebra por região (N, S, CO, NE, SE), por atividade e porte
-- Empresas com 10 ou mais funcionEmpresas com 10 ou mais funcionááriosrios
-- Foram entrevistados apenas os 7 segmentos da CNAE (seForam entrevistados apenas os 7 segmentos da CNAE (seçção D, F, G K, I, grupo 55.1 ão D, F, 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 EspecPesquisas Especííficas ficas 
TIC DomicTIC Domicíílio e Empresaslio e Empresas
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MMÓÓDULOS TIC DomicDULOS TIC Domicíílioslios
A A -- Acesso Acesso ààs Tecnologias da Informas Tecnologias da Informaçção e da Comunicaão e da Comunicaçção (TIC) ão (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 -- ComComéércio Eletrônico rcio Eletrônico 
F F -- SeguranSegurançça a 
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 -- IntenIntençção de Aquisião de Aquisiçção de Equipamentos e Servião de Equipamentos e Serviçços TICos TIC

Pesquisas EspecPesquisas Especííficas ficas 
TIC DomicTIC Domicíílio e Empresaslio e Empresas

MMÓÓDULOS TIC EmpresasDULOS TIC Empresas
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
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CENCENÁÁRIO INTERNACIONALRIO INTERNACIONAL
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�� Novos desafios para polNovos desafios para polííticas pticas púúblicas, mediblicas, mediçção e anão e anááliselise

•• Com o desenvolvimento da sociedade da informaCom o desenvolvimento da sociedade da informaçção, fazão, faz--se necessse necessáário:rio:
–– Ir alIr aléém das estatm das estatíísticas de disponibilidade de infrasticas 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 alIr aléém da economia, tratando de sociedade e cultura (convergência e cm da economia, tratando de sociedade e cultura (convergência e conteonteúúdo)do)
–– Governo eletrônico e interaGoverno eletrônico e interaçção governoão 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 
CenCenáário Internacionalrio Internacional
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•• PRIMEIRA FASE:  PRIMEIRA FASE:  meados dos anos 90 meados dos anos 90 -- 20052005

Pensar, elaborar e propor instrumentos para obter estatPensar, elaborar e propor instrumentos para obter estatíísticas sticas 
sobre a sociedade da informasobre a sociedade da informaçção comparão comparááveis veis 
internacionalmente. internacionalmente. 

•• SEGUNDA FASE: SEGUNDA FASE: anos 2000anos 2000

EsforEsforçços para levantamento das estatos para levantamento das estatíísticas sobre a sociedade sticas sobre a sociedade 
da informada informaçção, atravão, atravéés de pesquisas ou de registros s de pesquisas ou de registros 
administrativos.administrativos.

HistHistóóricorico
CenCenáário Internacionalrio Internacional
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•• Na Na úúltima dltima déécada, as Tecnologias da Informacada, as Tecnologias da Informaçção e Comunicaão e Comunicaçção (ão (TICsTICs), em ), em 
particular, a Internet, experimentaram uma notparticular, a Internet, experimentaram uma notáável expansãovel expansão

•• Diversos Diversos Planos de APlanos de Aççãoão e projetos para favorecer a implantae projetos para favorecer a implantaçção das ão das TICsTICs
foram executados em diferentes paforam executados em diferentes paíísesses

•• O aumento do uso das O aumento do uso das TICsTICs e a existência de Planos motivaram a e a existência de Planos motivaram a busca de busca de 
informainformaçções fidedignas acerca da infraões fidedignas acerca da infra--estrutura disponestrutura disponíível, acesso, uso e vel, acesso, uso e 
impactoimpacto destas tecnologiasdestas tecnologias

•• Organismos nacionais e internacionais  criaram Organismos nacionais e internacionais  criaram Grupos de TrabalhoGrupos de Trabalho para para 
elaborar metodologias com vistas a conhecer e acompanhar os avanelaborar metodologias com vistas a conhecer e acompanhar os avançços da os da 
sociedade da informasociedade da informaççãoão

Antecedentes Antecedentes 
CenCenáário Internacionalrio Internacional
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Desde 1995, a Desde 1995, a OrganizaOrganizaçção para a Coordenaão para a Coordenaçção e o ão e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE)Desenvolvimento Econômico (OCDE) criou Oficinas sobre a criou Oficinas sobre a 
Sociedade da InformaSociedade da Informaçção, dentro do ão, dentro do CommitteeCommittee for for InformationInformation, , 
ComputerComputer andand CommunicationsCommunications PolicyPolicy (ICCP)(ICCP)

Em 1999, formou o Em 1999, formou o WorkingWorking PartyParty onon IndicatorsIndicators for for thethe InformationInformation
SocietySociety (WPIIS), que estabeleceu a defini(WPIIS), que estabeleceu a definiçção de comão de coméércio rcio 
eletrônico e de setor TIC, bem como a proposta de dois modelos eletrônico e de setor TIC, bem como a proposta de dois modelos 
de questionde questionáários para estudar o comrios para estudar o coméércio eletrônico e o impacto rcio eletrônico e o impacto 
do uso das do uso das TICsTICs nas empresas e domicnas empresas e domicíílioslios

Principais publicaPrincipais publicaçções: ões: InformationInformation TechnologyTechnology OutlookOutlook e e 
MeasuringMeasuring thethe InformationInformation EconomyEconomy

Grupos de Trabalho: OCDE Grupos de Trabalho: OCDE 
CenCenáário Internacionalrio Internacional
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•• Em 1999, foi criado o Em 1999, foi criado o WorkingWorking GroupGroup onon InformationInformation SocietySociety
StatisticsStatistics (WGISS), que:(WGISS), que:

•• levantou as informalevantou as informaçções existentes sobre ões existentes sobre TICsTICs nos Estados nos Estados 
Membros;Membros;

•• realizou em 2001 estudo piloto sobre comrealizou em 2001 estudo piloto sobre coméércio eletrônico nos rcio eletrônico nos 
papaííses membros;ses membros;

•• estabeleceu as novas pesquisas sobre uso de TIC nas estabeleceu as novas pesquisas sobre uso de TIC nas 
empresas e nos domicempresas e nos domicíílios, implementadas pelos palios, implementadas pelos paííses ses 
membros, desde 2002, anualmente.membros, desde 2002, anualmente.

•• Revisou as classificaRevisou as classificaçções e elaborou os indicadores ões e elaborou os indicadores 
comparativos (comparativos (benchmarkingbenchmarking) para avaliar os Planos de A) para avaliar os Planos de Açção ão 
eEuropaeEuropa 2002 e 2005.2002 e 2005.

Grupos de Trabalho: Grupos de Trabalho: EurostatEurostat
CenCenáário Internacionalrio Internacional



Indicadores de uso das Indicadores de uso das TICsTICs –– EstratEstratéégicas nacionais e padrões internacionaisgicas nacionais e padrões internacionais
24 de outubro 2006 24 de outubro 2006 –– BrasBrasíília / lia / AnatelAnatelwww.cgi.brwww.cgi.br

•• A A União Internacional de TelecomunicaUnião Internacional de Telecomunicaççõesões éé o o 
óórgão da ONU responsrgão da ONU responsáável por elaborar estatvel por elaborar estatíísticas sticas 
sobre telecomunicasobre telecomunicaçções, desde 1974ões, desde 1974

•• Primeira ediPrimeira ediçção dos ão dos ““WorldWorld TelecommunicationTelecommunication
IndicatorsIndicators (WTI)(WTI)”” foi em 1994foi em 1994

•• Compila anualmente Compila anualmente dados administrativos dados administrativos para a para a 
elaboraelaboraçção de mais de 100 indicadores, para mais ão de mais de 100 indicadores, para mais 
de 200 pade 200 paíísesses

Grupos de Trabalho: UIT  Grupos de Trabalho: UIT  
CenCenáário Internacionalrio Internacional
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• Data collection – 1. 
Administrative sources

• HOW?
• � Annual telecommunication
• Indicators questionnaire
• addressed to government
• agencies responsible for
• ICT/telecom (regulators or
• ministries)or operators
• � Short questionnaire
• (April)
• � Long questionnaire
• (Sept)
• � Online research
• � Annual reports

Grupos de Trabalho: UIT  Grupos de Trabalho: UIT  
CenCenáário Internacionalrio Internacional

• WHAT?
• (around 100 indicators)
• � Fixed telephone network
• � Mobile network
• � Text / Data network (internet)
• � Traffic
• � Tariffs (fixed, mobile, internet)
• � Staff
• � Quality of Service
• � Revenue & Investment
• � Community Access
• � Broadcasting
• - More than 200 economies
• - End of fiscal year data
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HistHistóóricorico
CenCenáário Internacionalrio Internacional

•• Setembro 2000Setembro 2000 -- SummitSummit do Milênio das Nado Milênio das Naçções Unidas ões Unidas ––
Nova YorkNova York
�� AdoAdoçção da Declaraão da Declaraçção do Milênio e apresentaão do Milênio e apresentaçção das ão das Metas do Metas do 
Milênio (MDG)Milênio (MDG)

�� 189 Pa189 Paííses Membros da ONU se comprometeram, atses Membros da ONU se comprometeram, atéé 2015, a 2015, a 
realizar uma srealizar uma séérie de metas e objetivos, entre eles:rie de metas e objetivos, entre eles:

Objetivo nObjetivo n°°88 –– Estabelecer uma associaEstabelecer uma associaçção mundial para o ão mundial para o 
desenvolvimento desenvolvimento 

Meta nMeta n°°1818 –– Em cooperaEm cooperaçção com o setor privado, fazer com que os benefão com o setor privado, fazer com que os benefíícios das novas cios das novas 
tecnologias, em particular das tecnologias da informatecnologias, em particular das tecnologias da informaçção e da comunicaão e da comunicaçção, possam ser ão, possam ser 
aproveitados por todosaproveitados por todos

IndicadoresIndicadores
4747 –– NNúúmero de linhas telefônicas fixas e celularesmero de linhas telefônicas fixas e celulares
4848 –– NNúúmero de computadores e de usumero de computadores e de usuáários internetrios internet
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META 1 META 1 -- Erradicar a pobreza extrema e a fomeErradicar a pobreza extrema e a fome
META 2 META 2 -- AlcanAlcanççar a educaar a educaçção primão primáária universalria universal
META 3 META 3 -- Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheresPromover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres
META 4 META 4 -- Reduzir a mortalidade das crianReduzir a mortalidade das crianççasas
META 5 META 5 -- Melhorar a saMelhorar a saúúde maternade materna
META 6 META 6 -- Combater o hiv/aids, malCombater o hiv/aids, maláária e outras doenria e outras doenççasas
META 7 META 7 -- Assegurar a sustentabilidade do meio ambienteAssegurar a sustentabilidade do meio ambiente
META 8 META 8 -- Fomentar uma associaFomentar uma associaçção mundial para o desenvolvimentoão mundial para o desenvolvimento

Metas do MilênioMetas do Milênio
CenCenáário Internacionalrio Internacional
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HistHistóóricorico
CenCenáário Internacionalrio Internacional

•• Dezembro 2003Dezembro 2003 -- CCúúpula Mundial da Sociedade da Informapula Mundial da Sociedade da Informaçção ão 
Fase 1 Fase 1 –– GenebraGenebra

�� AdoAdoçção da Declaraão da Declaraçção de Princão de Princíípios e Plano de Apios e Plano de Açções (parões (paráágrafo 6)grafo 6)

•• conectar povoados com as conectar povoados com as TICsTICs e estabelecer pontos comunite estabelecer pontos comunitáários de acesso;rios de acesso;

•• conectar universidades, escolas de ensino bconectar universidades, escolas de ensino báásico e fundamental com as sico e fundamental com as TICsTICs;;
•• conectar centros cientconectar centros cientííficos e de pesquisa com as ficos e de pesquisa com as TICsTICs;;
•• conectar bibliotecas pconectar bibliotecas púúblicas, centros culturais, museus, correios e arquivos com as blicas, centros culturais, museus, correios e arquivos com as TICsTICs;;
•• conectar centros de saconectar centros de saúúde e hospitais com as de e hospitais com as TICsTICs;;
•• conectar todos os conectar todos os óórgãos de governo, central e local:rgãos de governo, central e local:
•• adaptar o curradaptar o curríículo das escolas de ensino bculo das escolas de ensino báásico e fundamental para atender os desafios sico e fundamental para atender os desafios 
da Sociedade da Informada Sociedade da Informaçção, levando em consideraão, levando em consideraçção circunstâncias nacionais; ão circunstâncias nacionais; 
•• garantir que todos tenham acesso a servigarantir que todos tenham acesso a serviçços de televisão e ros de televisão e ráádio;dio;
•• encorajar o  desenvolvimento de conteencorajar o  desenvolvimento de conteúúdo local na  Internet;do local na  Internet;
•• garantir que mais da metade da populagarantir que mais da metade da populaçção mundial tenha acesso ão mundial tenha acesso ààs s TICsTICs..
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HistHistóóricorico
CenCenáário Internacionalrio Internacional

•• Junho 2004Junho 2004 -- FormaFormaçção do ão 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, escritUIT, OECD, UNCTAD, UNESCO, escritóórios rios 
regionais da ONU, UN ICT regionais da ONU, UN ICT TaskTask Force e Banco MundialForce e Banco Mundial

Objetivos especObjetivos especííficosficos::

–– Adotar um grupo de indicadores TIC comparAdotar um grupo de indicadores TIC comparááveis internacionalmenteveis internacionalmente
–– Consolidar Consolidar standardsstandards
–– Oferecer assistência aos paOferecer assistência aos paííses que querem levantar os indicadores ses que querem levantar os indicadores ““corecore””
–– Aumentar a Aumentar a capacitycapacity buildingbuilding (forma(formaçção de recursos humanos) nos paão de recursos humanos) nos paííses em ses em 

desenvolvimento desenvolvimento 
–– Criar um banco de dados internacional de indicadores ICTCriar um banco de dados internacional de indicadores ICT

–– Foco em três tipos de indicadores:Foco em três tipos de indicadores:
•• InfraInfra--estrutura e Acessoestrutura e Acesso
•• DomicDomicíílioslios
•• EmpresasEmpresas
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HistHistóóricorico
CenCenáário Internacionalrio Internacional

•• Outubro 2004Outubro 2004 –– 1a Reunião Regional sobre Medi1a Reunião Regional sobre Mediçção de Indicadores ão de Indicadores 
–– coordenada pela coordenada pela CepalCepal –– para para INEsINEs

�� Discussão do resultado da pesquisa de Discussão do resultado da pesquisa de MetadadosMetadados realizada para identificar a realizada para identificar a 
produproduçção de indicadores TIC nos paão de indicadores TIC nos paíísesses
�� Definir indicadores principaisDefinir indicadores principais
�� Trocar experiências sobre mediTrocar experiências sobre mediçção de ão de TICsTICs
�� CCriar um sistema de monitorariar um sistema de monitoraçção e avaliaão e avaliaçção das ão das TICsTICs

ConclusõesConclusões

•• Foram determinadas Foram determinadas 8 questões core para domic8 questões core para domicíílioslios e e 5 questões core para empresas5 questões core para empresas

•• Todos os paTodos os paííses devem levantar no mses devem levantar no míínimo estes indicadores com periodicidade, atravnimo estes indicadores com periodicidade, atravéés de seus s de seus 
institutos nacionais de pesquisainstitutos nacionais de pesquisa

•• As questões poderão ser incluAs questões poderão ser incluíídas em questiondas em questionáários jrios jáá existentes ou especexistentes ou especííficos sobre TICficos sobre TIC

•• ÉÉ essencial a cooperaessencial a cooperaçção e coordenaão e coordenaçção entre as instituião entre as instituiçções que produzem estatões que produzem estatíísticas e as sticas e as 
entidades governamentais e privadas que atuam no campoentidades governamentais e privadas que atuam no campo
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HistHistóóricorico
CenCenáário Internacionalrio Internacional

•• Novembro 2004Novembro 2004 -- Reunião Mundial sobre Indicadores de Acesso Reunião Mundial sobre Indicadores de Acesso 
ComunitComunitáário rio ààs s TICsTICs –– UITUIT

•• DefiniDefiniçção da lista de ão da lista de indicadores indicadores corecore para medir o uso a centros ppara medir o uso a centros púúblicos de acesso blicos de acesso ààs s 
TICsTICs

•• Levantamento das informaLevantamento das informaçções que os paões que os paííses possuem sobre acesso comunitses possuem sobre acesso comunitáários rios ààs s 
TICsTICs (atrav(atravéés do questions do questionáário rio metameta--dadosdados))

•• Acordo sobre a Acordo sobre a definidefiniçção de centro pão de centro púúblico de acesso blico de acesso àà Internet  Internet  ((publicpublic internet internet accessaccess
facilitiesfacilities -- PIAC)PIAC)

•• Inclusão de dois indicadores comunitInclusão de dois indicadores comunitáários na lista core do rios na lista core do PartnershipPartnership onon ICT for ICT for 
DevelopmentDevelopment (para aprova(para aprovaçção na Reunião Temão na Reunião Temáática WSIS)tica WSIS)

AA--10: Porcentagem de localidades com 10: Porcentagem de localidades com PIACsPIACs pelo npelo núúmero de habitantes mero de habitantes 
(rural/urbano) (rural/urbano) 

HHHH--9: Local de acesso individual 9: Local de acesso individual àà internet nos internet nos úúltimos 12 meses (casa/ ltimos 12 meses (casa/ 
trabalho/local de estudo/ PIAC/ Outros)trabalho/local de estudo/ PIAC/ Outros)
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HistHistóóricorico
CenCenáário Internacionalrio Internacional

•• Fevereiro 2005Fevereiro 2005 -- Reunião TemReunião Temáática sobre a Meditica sobre a Mediçção da Sociedade da ão da Sociedade da 
InformaInformaçção, WSIS  ão, WSIS  http://measuringhttp://measuring--ict.unctad.orgict.unctad.org
•• 250 delegados de 83 pa250 delegados de 83 paííses membros das Nases membros das Naçções Unidas, representantes de institutos nacionais de estatões Unidas, representantes de institutos nacionais de estatíística, agências nacionais de stica, agências nacionais de 

telecomunicatelecomunicaçções, ministões, ministéérios envolvidos com atividades da sociedade da informarios envolvidos com atividades da sociedade da informaçção, organizaão, organizaçções internacionais e regionais e  ões internacionais e regionais e  ONGsONGs, entre , entre 
outrosoutros

–– ApresentaApresentaçção do levantamento feito sobre os indicadores e dados TIC disponão do levantamento feito sobre os indicadores e dados TIC disponííveis em paveis em paííses em ses em 
desenvolvimento desenvolvimento –– registros administrativos e questionregistros administrativos e questionááriosrios

–– Foi acordada uma lista comum de indicadores core para Foi acordada uma lista comum de indicadores core para infrainfra--estrutura bestrutura báásica, domicsica, domicíílios, lios, 
empresas empresas e setor TICe setor TIC que sintetiza a decisão de todos os paque sintetiza a decisão de todos os paíísesses

–– Foi dada ênfase na Foi dada ênfase na comparabilidade dos indicadorescomparabilidade dos indicadores, para que se possa construir o banco de , para que se possa construir o banco de 
dados internacional com estatdados internacional com estatíísticas TICsticas TIC

–– No que diz respeito No que diz respeito àà metodologia e modelo de questionmetodologia e modelo de questionáários recomendarios recomenda--se que os pase que os paííses ses 
adotem o adotem o Manual MetodolManual Metodolóógico da gico da EurostatEurostat, que ser, que seráá disponibilizado atdisponibilizado atéé o final de 2005 pela o final de 2005 pela 
Comissão EuropComissão Europééia. A OECD tambia. A OECD tambéém se comprometeu a fornecer seus modelos e sugestões m se comprometeu a fornecer seus modelos e sugestões 
metodolmetodolóógicasgicas

–– SerSeráá fornecido suporte aos pafornecido suporte aos paííses para a ses para a coleta, producoleta, produçção e anão e anáálise de dados sobre TIC, lise de dados sobre TIC, 
incluindo o treinamento de recursos humanos e programas de assisincluindo o treinamento de recursos humanos e programas de assistência ttência téécnica cnica 

–– Prevê ainda indicadores suplementares para saPrevê ainda indicadores suplementares para saúúde, educade, educaçção, governo, etc.ão, governo, etc.
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Indicadores Core Indicadores Core 
CenCenáário Internacionalrio Internacional

4242993232TotalTotal

44--44Setor TICSetor TIC

12124488Acesso e uso das Acesso e uso das TICsTICs em eem empresasmpresas

1414331010Acesso e uso das Acesso e uso das TICsTICs em domicem domicíílios lios 
e por indive por indivííduosduos

1212221010InfraInfra--estrutura TICestrutura TIC

TotalTotalExtendedExtended
corecore

BasicBasic
corecore
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IndicadoresIndicadores de infrade infra--estruturaestrutura e e acessoacesso
CenCenááriorio InternacionalInternacional

Basic coreBasic core

•• 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$, e como porcentagem da rendInternet (20 horas por mês), em US$, e como porcentagem da renda a 
per capitaper 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 porcentagem da renda em porcentagem da renda 
per capitaper 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 Internet por 
nnúúmero de habitantesmero de habitantes

Extended coreExtended core

•• AA--11 11 AparelhosAparelhos de de rráádiodio porpor 100 100 habitanteshabitantes
•• AA--12 12 AparelhosAparelhos de de televisãotelevisão porpor 100 100 habitanteshabitantes
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Basic coreBasic core

•• 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
�� •• Em casaEm casa
�� •• No trabalhoNo trabalho
�� •• Na instituiNa instituiçção educativaão educativa
�� •• Na casa de outra pessoaNa casa de outra pessoa
�� •• Centro de acesso publico gratuito Centro de acesso publico gratuito àà Internet (denominaInternet (denominaçção    especão    especíífica depende da prfica depende da práática nacional)tica nacional)
�� •• Centro de acesso pCentro de acesso púúblico com custo blico com custo àà Internet (denominaInternet (denominaçção especão especíífica depende da prfica depende da práática nacional)tica nacional)
�� •• OutrosOutros

IndicadoresIndicadores de de usouso das TIC das TIC emem domicdomicíílioslios e e 
indivindivííduosduos

CenCenááriorio InternacionalInternacional
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Basic coreBasic core

•• HHHH--1010 -- Atividades realizadas atravAtividades realizadas atravéés da Internet pelo indivs da Internet pelo indivííduo nos duo nos úúltimos 12 mesesltimos 12 meses
•• Para obter informaPara obter informaççãoão

-- Sobre produtos e serviSobre produtos e serviççosos

-- Relacionada Relacionada àà sasaúúde ou servide ou serviçços de saos de saúúdede

-- De organismos governamentais/ autoridades pDe organismos governamentais/ autoridades púúblicas via websites ou eblicas via websites ou e--mailmail

-- Outra informaOutra informaçção ou buscas gerais em sites Webão ou buscas gerais em sites Web

•• Para comunicaPara comunicaççãoão

•• Para comprar/ordenar produtos ou serviPara comprar/ordenar produtos ou serviççosos

•• Banco eletrônico ou outros serviBanco eletrônico ou outros serviçços financeirosos financeiros

•• Para educaPara educaçção e aprendizagemão e aprendizagem

•• Realizar transaRealizar transaçções com organismos governamentais/ autoridades pões com organismos governamentais/ autoridades púúblicasblicas

•• Atividades de entretenimentoAtividades de entretenimento
-- Jogar/ baixar jogos de vJogar/ baixar jogos de víídeo ou computadordeo ou computador

-- Obter filmes, mObter filmes, múúsica ou softwaresica ou software

-- Ler/ baixar livros eletrônicos, jornais ou revistasLer/ baixar livros eletrônicos, jornais ou revistas

-- Outras atividades de entretenimentoOutras atividades de entretenimento

IndicadoresIndicadores de de usouso das TIC das TIC emem domicdomicíílioslios e e 
indivindivííduosduos (cont.)(cont.)

CenCenááriorio InternacionalInternacional
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Extended coreExtended core
•• 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

�� •• As categorias de resposta devem permitir uma agregaAs categorias de resposta devem permitir uma agregaçção em ão em ““banda estreitabanda estreita”” e e ““banda largabanda larga””, onde a , onde a 
banda larga exclui tecnologias de baixa velocidade, tais como mobanda larga exclui tecnologias de baixa velocidade, tais como modem/dialdem/dial--up, ISDN e a maioria dos up, ISDN e a maioria dos 
acessos de telefones macessos de telefones móóveis 2G, o que normalmente resulta em uma velocidade de ao menosveis 2G, o que normalmente resulta em uma velocidade de ao menos 256kbit/s256kbit/s

•• 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)
�� •• Ao menos uma vez ao diaAo menos uma vez ao dia

�� •• Ao menos uma vez na semana, mas não todos os diasAo menos uma vez na semana, mas não todos os dias

�� •• Ao menos uma vez ao mês, mas não todas as semanasAo menos uma vez ao mês, mas não todas as semanas

�� •• Menos de uma vez ao mêsMenos de uma vez ao mês

IndicadorIndicador de de referênciareferência
•• HHHH--R1R1 -- ProporProporçção de domicão de domicíílios com eletricidade lios com eletricidade 11

Posto que a eletricidade não Posto que a eletricidade não éé um produto TIC, contudo um produto TIC, contudo éé importante como primportante como préé--requisito para o uso das TIC , não requisito para o uso das TIC , não 
se inclui como indicador se inclui como indicador corecore, mas como indicador de referência, da mesma forma em que se tom, mas como indicador de referência, da mesma forma em que se toma o na o núúmero de mero de 
domicdomicíílios, populalios, populaçção, PIB, etc.ão, PIB, etc.

IndicadoresIndicadores de de usouso das TIC das TIC emem domicdomicíílioslios e e 
indivindivííduosduos (cont.)(cont.)

CenCenááriorio InternacionalInternacional
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IndicadoresIndicadores de de usouso das TIC das TIC emem empresasempresas
CenCenááriorio InternacionalInternacional

Basic coreBasic core

•• 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 Web (ou presenão de empresas com um site Web (ou presençça em um site Web em que a a em um site Web 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
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Extended coreExtended core

•• BB--9 9 -- ProporProporçção de empresas que acessam a Internet segundo modos de acessoão de empresas que acessam a Internet segundo modos de acesso
– As categorias de resposta devem permitir uma agregação em “banda estreita” e “banda larga”, onde a 

banda larga exclui tecnologias de baixa velocidade, tais como modem/dial-up, ISDN e a maioria dos 
acessos de telefones móveis 2G, o que normalmente resulta em uma velocidade de ao menos 256kbit/s

•• 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

�� •• Correio eletrônicoCorreio eletrônico
�� •• Para obter informaPara obter informaççãoão

-- Sobre produtos e serviSobre produtos e serviççosos
-- De organismos governamentais/ autoridades pDe organismos governamentais/ autoridades púúblicas via websites ou eblicas via websites ou e--mailmail
-- Outras buscas de informaOutras buscas de informaçção ou atividades de pesquisaão ou atividades de pesquisa

�� •• ExecuExecuçção de operaão de operaçções bancões bancáárias ou acesso a outros servirias ou acesso a outros serviçços os finaceirosfinaceiros
�� •• RelaRelaçções com organismos governamentais/ autoridades pões com organismos governamentais/ autoridades púúblicasblicas
�� •• Fornecer serviFornecer serviçços ao clienteos ao cliente
�� •• Distribuir produtos onDistribuir produtos on--lineline

IndicadoresIndicadores de de usouso das TIC das TIC emem empresasempresas
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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

IndicadoresIndicadores core core parapara o o setorsetor TIC TIC 
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•• Fevereiro 2005Fevereiro 2005 -- 44°°Reunião Mundial de TelecomunicaReunião Mundial de Telecomunicaçções sobre ões sobre 
Indicadores TIC, UIT Indicadores TIC, UIT -- http://www.itu.int/ITUhttp://www.itu.int/ITU--D/ict/wict05/index.htmlD/ict/wict05/index.html

•• 125 delegados de 66 pa125 delegados de 66 paííses, incluindo rses, incluindo representantes de agências reguladoras, ministepresentantes de agências reguladoras, ministéérios e agentes   rios e agentes   
de polde polííticas pticas púúblicasblicas

ObservaObservaçção: os indicadores core na UIT são recolhidos principalmente atrão: os indicadores core na UIT são recolhidos principalmente atravavéés de registros s de registros 
administrativosadministrativos

�������� RecomendaRecomendaççõesões

1. 1. CooperaCooperaçção nacionalão nacional -- Identificar um Identificar um focal focal pointpoint para estatpara estatíísticas TIC, que fasticas TIC, que façça a coordenaa a coordenaçção ão 
entre as agentes locais e demandas internacionais de questionentre as agentes locais e demandas internacionais de questionáários, evitando duplicidade e rios, evitando duplicidade e 
assegurando respostas assegurando respostas 

2. Os reguladores devem trabalhar em conjunto com os 2. Os reguladores devem trabalhar em conjunto com os INEsINEs, no Brasil, com o IBGE e com as , no Brasil, com o IBGE e com as 
operadorasoperadoras

33. . CooperaCooperaçção internacionalão internacional UIT e agências regionais devem trabalhar em cooperaUIT e agências regionais devem trabalhar em cooperaçção com ão com 
agências nacionais responsagências nacionais responsááveis pela coleta de dados, desenvolvendo seminveis pela coleta de dados, desenvolvendo semináários e rios e 
treinamentos, compartilhando as melhores prtreinamentos, compartilhando as melhores prááticas na regiãoticas na região

44°°Reunião Mundial de Reunião Mundial de TelecomTelecom
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�� Novos IndicadoresNovos Indicadores

1. São necess1. São necessáário para refletir as mudanrio para refletir as mudançças no setor, principalmente no mercado mas no setor, principalmente no mercado móóvel e no vel e no 
acesso acesso àà Internet, refletindo novas tecnologiasInternet, refletindo novas tecnologias

2. Pa2. Paííses deveriam comeses deveriam começçar a coletar os indicadores de acesso comunitar a coletar os indicadores de acesso comunitáário desenvolvidos rio desenvolvidos 
pela UIT, medindo o progresso em relapela UIT, medindo o progresso em relaçção aos objetivos do Plano de Metas da WSIS. ão aos objetivos do Plano de Metas da WSIS. 

33. . ÉÉ crescente a necessidade de se desenvolver indicadores de impactcrescente a necessidade de se desenvolver indicadores de impacto para medir o impacto o para medir o impacto 
das das TICsTICs nos nos MDGsMDGs em particular, e no desenvolvimento econômico e social, em geraem particular, e no desenvolvimento econômico e social, em gerall

�� MetodologiaMetodologia

1.1. DefiniDefiniçções dos novos indicadores foram revisadas e fornecidas aos paões dos novos indicadores foram revisadas e fornecidas aos paííses para validases para validaçção, com o objetivo ão, com o objetivo 
de aumentar a comparabilidade internacionalde aumentar a comparabilidade internacional

2.2. Pesquisas são cada dia mais importantes para medir o desenvolvimPesquisas são cada dia mais importantes para medir o desenvolvimento e desafios das ento e desafios das TICsTICs, e para , e para 
aumentar o valor analaumentar o valor analíítico das informatico das informaçções. Elas tambões. Elas tambéém complementam e verificam dados m complementam e verificam dados 
administrativosadministrativos

44°°Reunião Mundial de Reunião Mundial de TelecomTelecom
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�������� PolPolííticas Pticas Púúblicasblicas

1. Entidades internacionais, regionais e nacionais devem fomenta1. Entidades internacionais, regionais e nacionais devem fomentar a r a 
crescente  importância e necessidade de estatcrescente  importância e necessidade de estatíísticas TICsticas TIC

2. Governantes devem criar bases legais favor2. Governantes devem criar bases legais favorááveis para a coleta de veis para a coleta de 
estatestatíísticas TIC. Regras sobre intervalo de tempo para coleta e adosticas TIC. Regras sobre intervalo de tempo para coleta e adoçção de ão de 
dados compardados comparááveis melhoram os esforveis melhoram os esforçços nacionais de coletaos nacionais de coleta

33. Respons. Responsááveis por polveis por polííticas pticas púúblicas devem formular a demanda por blicas devem formular a demanda por 
estatestatíísticas TIC para monitorar o desenvolvimento das sticas TIC para monitorar o desenvolvimento das TICsTICs e identificar e identificar 
suas barreiras. Eles devem definir objetivos e indicadores clarosuas barreiras. Eles devem definir objetivos e indicadores claros para s para 
identificar seu progresso.identificar seu progresso.

44°°Reunião Mundial de Reunião Mundial de TelecomTelecom
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•• MarMarçço 2005 o 2005 –– Reunião MetodolReunião Metodolóógica sobre o Sistema de Indicadores Regionais gica sobre o Sistema de Indicadores Regionais 
de Telecomunicade Telecomunicaçções (SIRTEL) ões (SIRTEL) -- RegulatelRegulatel
�� Direcionado para Agências Direcionado para Agências RegulatRegulatóóriasrias de Telecomunicade Telecomunicaçções ões 
�� Discussão sobre definiDiscussão sobre definiçções, mões, méétricas e freqtricas e freqüüência da coleta de dados administrativos ência da coleta de dados administrativos 
preparatpreparatóória para a inserria para a inserçção de informaão de informaçções no SIRTEL  ões no SIRTEL  -- banco de dados de indicadores de banco de dados de indicadores de 
telecomunicatelecomunicaçções para a Amões para a Améérica Latina (plataforma web)rica Latina (plataforma web)

•• Junho 2005Junho 2005 –– Conferência Regional sobre a Sociedade da InformaConferência Regional sobre a Sociedade da Informaçção ão ––
PreparatPreparatóória para a CMSI 2005ria 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 na Amões na Améérica rica 
Latina e CaribeLatina e Caribe
�� Estabelece metas para o desenvolvimento das Estabelece metas para o desenvolvimento das TICsTICs na regiãona região

•• Outubro 2005Outubro 2005 –– 22°°Reunião Regional sobre MediReunião Regional sobre Mediçção de Indicadores ão de Indicadores –– CepalCepal
�� Troca de experiências sobre a coleta dos indicadores bTroca de experiências sobre a coleta dos indicadores báásicos definidossicos definidos
�� Discussão sobre Discussão sobre um sistema de monitoraum sistema de monitoraçção e avaliaão e avaliaçção das ão das TICsTICs, atendendo , atendendo ààs metas do s metas do 
Plano de APlano de Açções do Milênio para 2015 da Declaraões do Milênio para 2015 da Declaraçção de Princão de Princíípiospios

•• Maio 2006Maio 2006 -- Reunião OECDReunião OECD
�� ApresentaApresentaçção das experiências e desafios para a coleta de dados, assim comão das experiências e desafios para a coleta de dados, assim como os resultados o os resultados 
das TIC Domicdas TIC Domicíílios e TIC Empresas 2005lios e TIC Empresas 2005

HistHistóórico rico –– cont.cont.
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•• Outubro 2006Outubro 2006 -- 55°°Reunião Mundial de TelecomunicaReunião Mundial de Telecomunicaçções sobre ões sobre 
Indicadores TIC, UIT Indicadores TIC, UIT -- http://www.itu.int/ITUhttp://www.itu.int/ITU--D/ict/wict06/index.htmlD/ict/wict06/index.html

�� Revisar os indicadores de telecomunicaRevisar os indicadores de telecomunicaçções/TIC ões/TIC –– lista da UITlista da UIT
�� Discutir definiDiscutir definiçções, coleta de dados, metodologia e disseminaões, coleta de dados, metodologia e disseminaççãoão

�� Temas discutidos:Temas discutidos:
–– Indicadores de redes fixas e mIndicadores de redes fixas e móóveisveis
–– Indicadores de investimento e receitaIndicadores de investimento e receita
–– Indicadores de rede de dados (banda larga e largura de banda na Indicadores de rede de dados (banda larga e largura de banda na internet)internet)
–– Indicadores de trIndicadores de trááfego internetfego internet
–– Indicadores de trIndicadores de trááfego e tarifafego e tarifa
–– Indicadores de acesso comunitIndicadores de acesso comunitááriorio
–– Indicadores de recursos humanosIndicadores de recursos humanos
–– Indicadores de radiodifusão sonoraIndicadores de radiodifusão sonora

�� Levantamento de desafios e necessidades dos paLevantamento de desafios e necessidades dos paíísesses

55°°Reunião Mundial de Reunião Mundial de TelecomTelecom -- UIT UIT 
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�������� 150 Participantes, de 67 pa150 Participantes, de 67 paíísesses

�� Discussão da Discussão da lista de Indicadores lista de Indicadores �������� envio de comentenvio de comentáários atrios atéé
20 de dezembro20 de dezembro
�� DefiniDefiniçção de indicadores no ambiente NGN ão de indicadores no ambiente NGN 

�������� QuestionQuestionáário Brasilrio Brasil �������� envio dos dados atenvio dos dados atéé final de novembro final de novembro 

Indicadores são fundamentais para o trabalho de regulaIndicadores são fundamentais para o trabalho de regulaçção das agênciasão das agências

55°°Reunião Mundial de Reunião Mundial de TelecomTelecom -- UIT UIT 
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•• Novembro 2006Novembro 2006 –– 33°°Reunião Regional sobre MediReunião Regional sobre Mediçção de ão de 

Indicadores Indicadores –– CepalCepal, ICA/IDRC/@LIS, ICA/IDRC/@LIS--EU)EU)

�������� Direcionado para Institutos Nacionais de EstatDirecionado para Institutos Nacionais de Estatíísticastica

�������� Troca de experiências para produTroca de experiências para produçção de um manual com ão de um manual com 
melhores   prmelhores   prááticas na implementaticas na implementaçção dos questionão dos questionáários e rios e 
disseminadisseminaçção de resultadosão de resultados

�������� Discutir Discutir ““CapacityCapacity BuildingBuilding”” e assistência te assistência téécnica para os cnica para os 
papaíísesses

•• Workshop Workshop StatisticsStatistics CanadCanadáá

PrPróóximo eventoximo evento
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CooperaCooperaçção para a produão para a produçção dos indicadores TICão dos indicadores TIC

Fundamentais para o desenvolvimento de polFundamentais para o desenvolvimento de polííticas ticas 
ppúúblicas e para a comparabilidade internacionalblicas e para a comparabilidade internacional

�� IBGE IBGE 
-- desenvolvimento e financiamento do mdesenvolvimento e financiamento do móódulo TIC dulo TIC 
-- participaparticipaçção conjunta em eventosão conjunta em eventos

CenCenááriorio BrasilBrasil
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Pesquisas TIC DOMICPesquisas TIC DOMICÍÍLIOS e TIC EMPRESAS 2005LIOS e TIC EMPRESAS 2005

estão disponestão disponííveis para download em:veis para download em:

www.nic.br/indicadoreswww.nic.br/indicadores

Obrigada!Obrigada!

Mariana Mariana BalboniBalboni

mariana@nic.brmariana@nic.br


