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ObjetivosObjetivos

O Comitê Gestor da Internet no Brasil, enquanto coordenador das O Comitê Gestor da Internet no Brasil, enquanto coordenador das iniciativas de iniciativas de 

serviserviçços Internet no paos Internet no paíís, tem como uma de suas principais atribuis, tem como uma de suas principais atribuiçções ões 

coletar e disseminar informacoletar e disseminar informaçções sobre a penetraões sobre a penetraçção e uso da Internet brasileiraão e uso da Internet brasileira. . 

Esses dados e indicadores são fundamentais para: Esses dados e indicadores são fundamentais para: 

-- Elaborar polElaborar polííticas pticas púúblicas que garantam o acesso blicas que garantam o acesso ààs s TICsTICs no Brasilno Brasil

-- Acompanhar, monitorar e avaliar o impacto sAcompanhar, monitorar e avaliar o impacto sóóciocio--econômico das econômico das TICsTICs

-- Permitir a comparabilidade da realidade brasileira com outros paPermitir a comparabilidade da realidade brasileira com outros paíísesses

Nesse sentido, o CGI.br participa de uma sNesse sentido, o CGI.br participa de uma séérie de reuniões internacionais desde 2004, organizadas rie de reuniões internacionais desde 2004, organizadas 

pela ONU e pela UIT, para construir esses indicadores harmonizadpela ONU e pela UIT, para construir esses indicadores harmonizados os 

(Chile, Genebra, M(Chile, Genebra, Mééxico).xico).
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Iniciativas Iniciativas 
em andamentoem andamento

1.1. Parceria com o IBGE Parceria com o IBGE 

Inclusão de um mInclusão de um móódulo com questões bdulo com questões báásicas sobre sicas sobre 
penetrapenetraçção e uso da Internet na Pesquisa Nacional por ão e uso da Internet na Pesquisa Nacional por 
Amostra de DomicAmostra de Domicíílio lio -- PNADPNAD

�� MMóódulo com 23 questões dulo com 23 questões 

�� 140 mil domic140 mil domicíílios serão entrevistados este anolios serão entrevistados este ano

�� Resultados em outubro de 2006Resultados em outubro de 2006
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Parceria com IBGEParceria com IBGE
MMóódulo TIC na PNADdulo TIC na PNAD

Indicadores:Indicadores:

•• NNúúmero de linhas fixas mero de linhas fixas 

•• NNúúmero de linhas celulares mero de linhas celulares 

•• NNúúmero de televisoresmero de televisores

•• NNúúmero de mero de PCsPCs

•• NNúúmero de mero de PCsPCs com acesso com acesso àà InternetInternet

Para o IndivPara o Indivííduo do domicduo do domicíílio, nos lio, nos úúltimos 3 mesesltimos 3 meses: : 

•• Local onde utiliza a Internet com mais freqLocal onde utiliza a Internet com mais freqüüênciaência

•• FreqFreqüüência de uso da Internetência de uso da Internet

•• NNúúmero de horas de uso da Internet por semanamero de horas de uso da Internet por semana

•• Tipo de serviTipo de serviçços e atividades na Internetos e atividades na Internet
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Iniciativas Iniciativas 
em processo de seleem processo de seleççãoão

2.2. Pesquisa TIC EspecPesquisa TIC Especíífica Domicfica Domicíílios lios 
Questões detalhadas sobre penetraQuestões detalhadas sobre penetraçção e uso da Internet em domicão e uso da Internet em domicíílios, lios, incluindo incluindo 
comcoméércio eletrônico, seguranrcio eletrônico, segurançça e motivos do não usoa e motivos do não uso

�� Proposta do IBGEProposta do IBGE

�� Propostas de quatro institutos Propostas de quatro institutos -- Ibope, Datafolha, Ibope, Datafolha, IpsosIpsos MarplanMarplan e Toledo & Associadose Toledo & Associados

�� Prazo para resultados em no mPrazo para resultados em no mááximo 120 diasximo 120 dias

3. 3. Pesquisa TIC EspecPesquisa TIC Especíífica Empresasfica Empresas
Questões detalhadas sobre penetraQuestões detalhadas sobre penetraçção e uso da Internet em empresasão e uso da Internet em empresas

�� Proposta do IBGEProposta do IBGE

�� Propostas de quatro institutos Propostas de quatro institutos -- FIA/USP, Datafolha, FIA/USP, Datafolha, IpsosIpsos MarplanMarplan e Toledo & Associadose Toledo & Associados

�� Prazo para resultados em no mPrazo para resultados em no mááximo 120 diasximo 120 dias
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MetodologiaMetodologia

•• Metodologia internacional  (OCDE/Metodologia internacional  (OCDE/EurostatEurostat) que permita comparabilidade ) que permita comparabilidade 
internacionalinternacional

•• amostragem probabilamostragem probabilíística compatstica compatíível ao IBGE, possibilitando comparabilidade e vel ao IBGE, possibilitando comparabilidade e 
cruzamento de informacruzamento de informaçções com as pesquisas realizadas pela entidade ões com as pesquisas realizadas pela entidade 

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

•• Tamanho da amostraTamanho da amostra

-- Quebra por região e UF, por atividade e porte (empresas)Quebra por região e UF, por atividade e porte (empresas)

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

-- Faixa etFaixa etáária ria –– a partir dos 10 anos (domiciliar)a partir dos 10 anos (domiciliar)

-- Empresas com 10 ou mais funcionEmpresas com 10 ou mais funcionááriosrios

Pesquisas EspecPesquisas Especííficas ficas 

TIC DomicTIC Domicíílio e Empresaslio e Empresas
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•• Produzir e divulgar com periodicidade indicadores oficiais sobreProduzir e divulgar com periodicidade indicadores oficiais sobre penetrapenetraçção e uso ão e uso 
da Internetda Internet

•• Garantir que os dados produzidos possam ser comparados com instGarantir que os dados produzidos possam ser comparados com institutos itutos 
nacionais e internacionais de pesquisanacionais e internacionais de pesquisa

Futuramente:Futuramente:

•• Induzir a produInduzir a produçção de indicadores bão de indicadores báásicos da sociedade da informasicos da sociedade da informaçção pelos ão pelos 
óórgãos oficiais de governo, com periodicidadergãos oficiais de governo, com periodicidade

•• Permitir que o CGI.br se concentre em nichos especPermitir que o CGI.br se concentre em nichos especííficos e complementares de ficos e complementares de 
pesquisa, como governo eletrônico, compesquisa, como governo eletrônico, coméércio eletrônico, seguranrcio eletrônico, segurançça, etc.a, etc.

ConsideraConsideraçções finaisões finais
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Obrigada!Obrigada!

Mariana Mariana BalboniBalboni

mariana@nic.brmariana@nic.br


