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PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009 

 

DECISÃO NORMATIVA 100/2009 - TCU 

 
A – CONTEÚDO GERAL 

 

1. DADOS GERAIS SOBRE A UNIDADE JURISDICIONADA 

 
1.1. Denominação Completa: Empresa Brasil de Comunicação S.A.  

Denominação Abreviada: EBC 

 

1.2. Órgão de Vinculação: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, por 

força do artigo 1º do Decreto nº 6.246, de 24 de outubro de 2007. 

        Poder: Executivo 
 

1.3. Código SIORG: 86567 

 

1.4. Código LOA: 20415 

 

1.5. Código SIAFI: 20415 

 

1.6. Situação Operacional: ativa 

 

1.7. Número do CNPJ: 09.168.704 – 0001-42 

 

1.8. Natureza Jurídica: Empresa Pública Federal 

 

1.9. Principal Atividade Econômica: prestação de serviços de radiodifusão pública e serviços 

conexos 

 

1.10. Endereço completo da sede: 

 

SCRN 702/703. Bloco “B”, nº 18, Asa Norte, em Brasília/DF 

CEP 70720-4203 

Presidência: (61) 3799.5220 

Fax: (61) 3799.5223 

 

1.11. Endereço Internet: http://www.ebc.com.br 

                           e-mail: presidencia@ebc.com.br 

 

1.12. Código e nome do órgão, das unidades gestoras (UG’s) e gestões utilizadas no SIAFI: 

 

  Nome do Órgão: Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC 

  Código do Órgão: 20415  

  Unidade Gestora: 115406 

  Gestão: 20415   

 

 

http://www.ebc.com.br/
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1.13.  Norma de criação:  

 

a) Medida Provisória nº 398, de 10 de outubro de 2007, convertida em Lei nº 11.652, de 7 de 

abril de 2008. 

 

Lei Nº 11.652, de 7 Abril de 2008 

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a criar a empresa pública denominada Empresa 

Brasil de Comunicação S.A. - EBC, vinculada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência 

da República. 

 

1.14. Normas Relacionadas à Gestão e Estrutura:  

 

a) Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, que Aprova o Estatuto Social da Empresa 

Brasil de Comunicação S.A. - EBC e revoga o art. 4
o
 do Decreto n

o
 6.246, 24 de outubro 

de 2007, publicado no Diário Oficial da União de 12 de dezembro, seção 1, páginas de 3 a 

7;  

 

b) Deliberação nº 038/2009, de 24 de novembro de 2009, do Conselho de Administração da 

EBC, que aprova a alteração do Regimento Interno da Empresa Brasil de Comunicação. 

 

Responsabilidades institucionais da unidade: 
 

Competência: A EBC tem por finalidade a prestação de serviços de radiodifusão pública e 

serviços conexos. 

Compete à EBC: 

I - implantar e operar as emissoras e explorar os serviços de radiodifusão pública sonora e 

de sons e imagens do Governo Federal; 

II - implantar e operar as suas próprias redes de Repetição e Retransmissão de 

Radiodifusão, explorando os respectivos serviços; 

III - estabelecer cooperação e colaboração com entidades públicas ou privadas que 

explorem serviços de comunicação ou radiodifusão pública, mediante convênios ou outros 

ajustes, com vistas na formação da Rede Nacional de Comunicação Pública; 

IV - produzir e difundir programação informativa, educativa, artística, cultural, científica, 

de cidadania e de recreação; 

V - promover e estimular a formação e o treinamento de pessoal especializado, 

necessário às atividades de radiodifusão, comunicação e serviços conexos; 

VI - prestar serviços no campo de radiodifusão, comunicação e serviços conexos, inclusive 

para transmissão de atos e matérias do Governo Federal; 

VII - distribuir a publicidade legal dos órgãos e entidades da administração federal, à 

exceção daquela veiculada pelos órgãos oficiais da União; 

VIII - exercer outras atividades afins, que lhe forem atribuídas pela Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República ou pelo Conselho Curador da EBC; e 

IX - garantir os mínimos de 10% (dez por cento) de conteúdo regional e de 5% (cinco por 

cento) de conteúdo independente em sua programação semanal, em programas a serem 

veiculados no horário compreendido entre 6 (seis) e 24 (vinte e quatro) horas. 
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2. OBJETIVO E METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS 

Programas sob a responsabilidade da unidade: 

 

- Programa 1032 - Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e 

Cultural. 

Relação das principais ações: 

 

Ação 1: Gestão e Administração do Programa 
 

 
0110 - Contribuição à Previdência Privada 
 

 Informações Gerais  

o Finalidade: Assegurar que as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de 
economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União possam 
contribuir como patrocinadoras às entidades fechadas de previdência privada nos termos da Lei 
8.020/90 e alterações. 

o Descrição: Pagamento da participação da patrocinadora (contribuição) conforme plano de custeio 

(custos do plano de benefícios), de acordo com o Decreto 606/92. 

o Unidade Responsável: Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC 

o Unidade Executora:  

o Coordenador: Ricardo de Almeida Collar  

o E-mail: ricardo.collar@ebc.com.br 

o Telefone: 3799-5555 

 Situação Atual  

o Comentários:  

 Dados Físicos e Financeiros  

 
Físico Financeiro 

 
Não há previsão de 

execução Física na LOA  
Prev. Inicial 

Prev. 
Corrigido 

Empenhado Realizado Valor Pago 

Janeiro 
   

0,000 0,000 1.341.178,000 147.235,260 0,000 

Fevereiro 
   

0,000 0,000 0,000 146.698,590 147.235,26 

Março 
   

0,000 0,000 0,000 146.326,490 146.698,590 

Abril 
   

0,000 0,000 0,000 147.647,420 146.326,490 

Maio 
   

0,000 0,000 0,000 142.004,230 147.647,420 

Junho 
   

0,000 0,000 564.000,000 140.596,810 142.004,230 

Julho 
   

0,000 0,000 0,000 118.474,610 259.071,420 

Agosto 
   

0,000 0,000 0,000 175.415,700 0,000 

Setembro 
   

0,000 0,000 0,000 178.895,680 175.415,700 

Outubro 
   

0,000 0,000 0,000 184.084,170 178.895,680 

Novembro 
   

0,000 0,000 180.000,000 378.275,420 562.359,590 

Dezembro 
   

0,000 0,000 5.923,040 185.446,660 0,000 

Totais 
   

0,000 0,000 2.091.101,040 2.091.101,040 1.905.654,380 

SIAFI: 
17/02/2010    

LOA 
LOA + 

Créditos  
% Execução 

 

SIEST: 
31/12/2009    

1.341.178,000 2.155.178,000 
 

97,03  
 

Comentários 
  

 
                           Fonte: SIGPLAN 
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2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 
 
0001 - Nacional - 20415 

 Informações Gerais  

o Finalidade: Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas condições 

para manutenção da saúde física e mental. 

o Descrição: Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e 
empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas. 

o Unidade Responsável: Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC 

o Unidade Executora:  

o Coordenador: Ricardo de Almeida Collar 

o E-mail: ricardo.collar@ebc.com.br 

o Telefone: 3799-5555 

 Situação Atual  

o Comentários:  

 Dados Físicos e Financeiros  

 

 
Meta Física Não Cumulativa 

 
Físico Financeiro 

 
Prev. 
Inicial 

Prev. 
Corrigida 

Realizado Prev. Inicial Prev. Corrigido Empenhado Realizado Valor Pago 

Janeiro 3.200,000 0,000 3.407,000 0,000 0,000 290.730,080 290.015,090 290.015,090 

Fevereiro 3.200,000 0,000 3.397,000 0,000 0,000 337.242,890 325.679,850 325.679,850 

Março 3.200,000 0,000 3.424,000 0,000 0,000 394.800,690 399.357,690 399.357,690 

Abril 3.200,000 0,000 3.467,000 0,000 0,000 398.237,640 402.489,640 402.489,640 

Maio 3.200,000 0,000 3.494,000 0,000 0,000 407.608,540 402.857,540 402.857,540 

Junho 3.200,000 0,000 3.525,000 0,000 0,000 412.975,530 408.224,530 408.224,530 

Julho 3.200,000 0,000 3.543,000 0,000 0,000 405.135,860 411.158,860 411.158,860 

Agosto 3.200,000 0,000 3.538,000 0,000 0,000 443.171,200 414.194,200 414.194,200 

Setembro 3.200,000 0,000 3.533,000 0,000 0,000 408.674,860 414.137,860 414.137,860 

Outubro 3.200,000 0,000 3.545,000 0,000 0,000 411.314,530 416.196,530 416.196,530 

Novembro 3.200,000 0,000 3.505,000 0,000 0,000 410.584,590 415.466,590 415.466,590 

Dezembro 3.200,000 0,000 3.513,000 0,000 0,000 392.886,230 413.584,260 413.584,260 

Totais 3.200,000 0,000 3.513,000 0,000 0,000 4.713.362,640 4.713.362,640 4.713.362,640 

SIAFI: 
17/02/2010 

LOA 
LOA + 

Créditos 
% 

Execução 
LOA 

LOA + 
Créditos  

% Execução 
 

SIEST: 
31/12/2009 

3.200,000 3.200,000 109,78  4.363.008,000 4.786.008,000 
 

98,48  
 

Comentários 
  

 

Fonte: SIGPLAN 
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0001 - (RAP 2008) Nacional - 20415 

 Informações Gerais  

o Finalidade: Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas condições 
para manutenção da saúde física e mental. 

o Descrição: Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e 
empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas. 

o Unidade Responsável: Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC 

o Unidade Executora:  

o Coordenador: Ricardo de Almeida Collar 

o E-mail: ricardo.collar@ebc.com.br 

o Telefone: 3799-5555 

 Situação Atual  

o Comentários:  

 Dados Físicos e Financeiros  

 

 
Meta Física Não Cumulativa  

 
Físico Financeiro 

 
Prev. 
Inicial 

Prev. 
Corrigida 

Realizado Prev. Inicial Prev. Corrigido 
RAP 

Cancelado 
RAP Pago 

Janeiro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fevereiro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Março 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Abril 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Maio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Junho 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Julho 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Agosto 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Setembro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Outubro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Novembro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Dezembro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Totais 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SIAFI: 17/02/2010 
   

RAP Inscrito 
RAP Inscr. 

Líq. 
% 

Execução  

SIEST: 
31/12/2009    

18.820,450 18.820,450 0 
 

Comentários 
  

 

Fonte: SIGPLAN 
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2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 
 
0001 - Nacional - 20415 

 Informações Gerais  

o Finalidade: Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de 
atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93. 

o Descrição: Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contra-cheque, 

a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar 
conforme dispõe o Decreto 977/93. 

o Unidade Responsável: Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC 

o Unidade Executora:  

o Coordenador: Ricardo de Almeida Collar 

o E-mail: ricardo.collar@ebc.com.br 

o Telefone: 3799-5555 

 Situação Atual  

o Comentários:  

 Dados Físicos e Financeiros  

 

 
Meta Física Não Cumulativa 

 
Físico Financeiro 

 
Prev. 
Inicial 

Prev. 
Corrigida 

Realizado Prev. Inicial 
Prev. 

Corrigido 
Empenhado Realizado Valor Pago 

Janeiro 253,000 0,000 262,000 0,000 0,000 81.360,000 81.360,000 81.360,000 

Fevereiro 253,000 0,000 261,000 0,000 0,000 80.820,000 80.820,000 80.820,000 

Março 253,000 0,000 261,000 0,000 0,000 81.060,000 81.060,000 81.060,000 

Abril 253,000 0,000 263,000 0,000 0,000 81.660,000 81.660,000 81.660,000 

Maio 253,000 0,000 270,000 0,000 0,000 83.160,000 83.160,000 83.160,000 

Junho 253,000 0,000 271,000 0,000 0,000 85.020,000 85.020,000 85.020,000 

Julho 253,000 0,000 274,000 0,000 0,000 84.960,000 84.960,000 84.960,000 

Agosto 253,000 0,000 266,000 0,000 0,000 87.600,000 87.600,000 87.600,000 

Setembro 253,000 0,000 276,000 0,000 0,000 87.660,000 87.660,000 87.660,000 

Outubro 253,000 0,000 281,000 0,000 0,000 88.020,000 88.020,000 88.020,000 

Novembro 253,000 0,000 277,000 0,000 0,000 85.920,000 85.920,000 85.920,000 

Dezembro 253,000 0,000 277,000 0,000 0,000 111.658,000 111.658,000 111.658,000 

Totais 253,000 0,000 277,000 0,000 0,000 1.038.898,000 1.038.898,000 1.038.898,000 

SIAFI: 
17/02/2010 

LOA 
LOA + 

Créditos 
% 

Execução 
LOA 

LOA + 
Créditos  

% Execução 
 

SIEST: 
31/12/2009 

253,000 412,000 67,23  630.888,000 1.090.604,000 
 

95,26  
 

Comentários Incluídos na soma Auxílio Creche e Auxílio Excepcional 

Fonte: SIGPLAN 
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2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados 
 
0001 - Nacional - 20415 

 Informações Gerais  

o Finalidade: Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza 
jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo 
municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da 
Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição de vale-
transporte para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes 
dos orçamentos fiscal e da seguridades social, nos deslocamentos de suas residências para os 
locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei n° 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória 
nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001. 

o Descrição: Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica 

indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo 
municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da 
Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas 
residências para os locais de trabalho e vice-versa. 

o Unidade Responsável: Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC 

o Unidade Executora:  

o Coordenador: Ricardo de Almeida Collar 

o E-mail: ricardo.collar@ebc.com.br 

o Telefone: 3799-5555 

 Situação Atual  

o Comentários:  

 Dados Físicos e Financeiros  

 
Meta Física Não Cumulativa 

 
Físico Financeiro 

 
Prev. 
Inicial 

Prev. 
Corrigida 

Realizado Prev. Inicial 
Prev. 

Corrigido 
Empenhado Realizado Valor Pago 

Janeiro 811,000 0,000 745,000 0,000 0,000 84.037,490 84.037,490 84.037,490 

Fevereiro 811,000 0,000 730,000 0,000 0,000 75.148,090 75.148,090 75.148,090 

Março 811,000 0,000 671,000 0,000 0,000 71.956,760 71.956,760 71.956,760 

Abril 811,000 0,000 728,000 0,000 0,000 76.544,150 76.544,150 76.544,150 

Maio 811,000 0,000 727,000 0,000 0,000 81.315,180 81.315,180 81.315,180 

Junho 811,000 0,000 726,000 0,000 0,000 80.563,380 80.563,380 80.563,380 

Julho 811,000 0,000 585,000 0,000 0,000 61.761,270 61.761,270 61.761,270 

Agosto 811,000 0,000 580,000 0,000 0,000 58.140,680 58.140,680 58.140,680 

Setembro 811,000 0,000 589,000 0,000 0,000 60.925,240 60.925,240 60.925,240 

Outubro 811,000 0,000 581,000 0,000 0,000 63.220,580 63.220,580 63.220,580 

Novembro 811,000 0,000 588,000 0,000 0,000 62.637,430 62.637,430 62.637,430 

Dezembro 811,000 0,000 581,000 0,000 0,000 63.776,330 63.776,330 63.776,330 

Totais 811,000 0,000 581,000 0,000 0,000 840.026,580 840.026,580 840.026,580 

SIAFI: 
17/02/2010 

LOA 
LOA + 

Créditos 
% 

Execução 
LOA 

LOA + 
Créditos  

% 
Execução  

SIEST: 
31/12/2009 

811,000 811,000 71,64  988.179,000 988.179,000 
 

85,01  
 

Comentários 
  

 
Fonte: SIGPLAN 

 

NOTA EXPLICATIVA: O percentual de execução diz respeito aos valores empenhados e pagos em 
2009. 
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2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados 
 
0001 - Nacional - 20415 

 Informações Gerais  

o Finalidade: Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias 

trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou 
empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório. 

o Descrição: Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxílio-alimentação aos 
servidores e empregados, ativos, de acordo com a Lei nº 9.527/97, ou mediante requisição de vale 
ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio de manutenção de refeitório. 

o Unidade Responsável: Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC 

o Unidade Executora:  

o Coordenador: Ricardo de Almeida Collar 

o E-mail: ricardo.collar@ebc.com.br 

o Telefone: 3799-5555 

 Situação Atual  

o Comentários:  

 Dados Físicos e Financeiros  

 

 
Meta Física Não Cumulativa 

 
Físico Financeiro 

 
Prev. 
Inicial 

Prev. 
Corrigida 

Realizado Prev. Inicial Prev. Corrigido Empenhado Realizado Valor Pago 

Janeiro 1.422,000 0,000 1.394,000 0,000 0,000 2.265.137,800 755.117,580 755.117,580 

Fevereiro 1.422,000 0,000 1.398,000 0,000 0,000 0,000 760.448,600 760.448,600 

Março 1.422,000 0,000 1.405,000 0,000 0,000 5.356.782,200 752.081,520 752.081,520 

Abril 1.422,000 0,000 1.400,000 0,000 0,000 0,000 763.275,630 763.275,630 

Maio 1.422,000 0,000 1.394,000 0,000 0,000 0,000 749.723,520 749.723,520 

Junho 1.422,000 0,000 1.399,000 0,000 0,000 0,000 755.025,570 755.025,570 

Julho 1.422,000 0,000 1.403,000 0,000 0,000 0,000 750.617,470 750.617,470 

Agosto 1.422,000 0,000 1.405,000 0,000 0,000 1.370.095,000 745.967,460 745.967,460 

Setembro 1.422,000 0,000 1.402,000 0,000 0,000 0,000 758.407,590 758.407,590 

Outubro 1.422,000 0,000 1.406,000 0,000 0,000 0,000 747.729,480 747.729,480 

Novembro 1.422,000 0,000 1.408,000 0,000 0,000 400.000,000 759.959,590 759.959,590 

Dezembro 1.422,000 0,000 1.408,000 0,000 0,000 -33,740 1.093.627,250 1.066.658,720 

Totais 1.422,000 0,000 1.408,000 0,000 0,000 9.391.981,260 9.391.981,260 9.365.012,730 

SIAFI: 
17/02/2010 

LOA 
LOA + 

Créditos 
% 

Execução 
LOA 

LOA + 
Créditos  

% Execução 
 

SIEST: 
31/12/2009 

1.422,000 1.752,000 80,37  7.621.920,000 9.392.015,000 
 

100,00  
 

Comentários 
  

 

Fonte: SIGPLAN 
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20CW - Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos 
 
0001 - Nacional - 20415 

 Informações Gerais  

o Finalidade:  

o Descrição:  

o Unidade Responsável: Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC 

o Unidade Executora:  

o Coordenador: Ricardo de Almeida Collar 

o E-mail: ricardo.collar@ebc.com.br 

o Telefone: 3799-5555 

 Situação Atual  

o Comentários:  

 Dados Físicos e Financeiros  

 

 
Físico Financeiro 

 
Prev. 
Inicial 

Prev. 
Corrigida 

Realizado 
Prev. 
Inicial 

Prev. Corrigido Empenhado Realizado Valor Pago 

Janeiro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fevereiro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Março 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Abril 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Maio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Junho 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Julho 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Agosto 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Setembro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Outubro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Novembro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Dezembro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Totais 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SIAFI: 
17/02/2010 

LOA 
LOA + 

Créditos 
% 

Execução 
LOA 

LOA + 
Créditos  

% 
Execução  

SIEST: 
31/12/2009 

0,000 1.025,000 0,00  0,000 21.960,000 
 

0,00  
 

Comentários 
  

 

Fonte: SIGPLAN 

 
 

NOTA EXPLICATIVA: Esta ação foi incluída no final do exercício de 2009, através de Crédito Especial, 
para sua inclusão no PPA, viabilizando sua reabertura no exercício de 2010. Ação incluída no PPA pelo 

Ministério do Planejamento para todos os órgãos do Governo Federal. 
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2272 - Gestão e Administração do Programa 
 
0001 - Nacional - 20415 

 Informações Gerais  

o Finalidade: Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas 
que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa. 

o Descrição: Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e 
uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de 
imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; despesas com 
viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); estudos que têm por 
objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de 
eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc; produção e edição de 
publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais 
atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa. 

o Unidade Responsável: Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC 

o Unidade Executora:  

o Coordenador: Ricardo de Almeida Collar 

o E-mail: ricardo.collar@ebc.com.br 

o Telefone: 3799-5555 

 Situação Atual  

o Comentários:  

 Dados Físicos e Financeiros  

 

 
Físico Financeiro 

 

Não há 
previsão 

de 
execução 
Física na 

LOA  

Prev. Inicial Prev. Corrigido Empenhado Realizado Valor Pago 

Janeiro 
   

0,000 0,000 12.098.396,350 11.652.658,260 7.860.269,940 

Fevereiro 
   

0,000 0,000 10.545.960,720 10.161.521,340 11.288.952,86 

Março 
   

0,000 0,000 11.126.420,360 11.292.696,610 9.769.991,210 

Abril 
   

0,000 0,000 7.314.622,590 7.458.361,870 9.196.219,250 

Maio 
   

0,000 0,000 11.239.094,860 11.225.036,640 9.326.080,580 

Junho 
   

0,000 0,000 12.195.817,630 12.327.622,300 11.123.817,110 

Julho 
   

0,000 0,000 10.739.155,710 10.626.665,440 11.710.961,670 

Agosto 
   

0,000 0,000 14.715.659,800 12.785.150,310 12.112.425,190 

Setembro 
   

0,000 0,000 10.191.869,760 10.469.558,280 10.710.473,480 

Outubro 
   

0,000 0,000 10.044.099,210 10.394.651,810 10.814.903,800 

Novembro 
   

0,000 0,000 16.323.766,160 16.808.985,910 15.274.951,440 

Dezembro 
   

0,000 0,000 14.728.827,330 14.853.219,920 15.657.213,750 

Totais 
   

0,000 0,000 141.263.690,480 140.056.128,690 134.846.260,280 

SIAFI: 
17/02/2010    

LOA LOA + Créditos 
 

% Execução 
 

SIEST: 
31/12/2009    

102.458.111,000 141.758.111,000 
 

98,80  
 

Comentários 
  

Fonte: SIGPLAN 
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Ação 2: Gestão do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação 
 
20B5 - Gestão do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação 
 
0001 - Nacional - 20415 

 Informações Gerais  

 Finalidade: Garantir os meios humanos e materiais necessários para o funcionamento do Sistema 

Brasileiro de Comunicação Pública e a operação da Rede de Televisão Pública, ao lado das demais 
instituições envolvidas nessa atividade por meio do sinergismo de ações e da otimização dos 
recursos financeiros, humanos, institucionais e de capital.  

 Descrição: Cobertura jornalística; divulgação de informações de interesse público; pesquisa e 
desenvolvimento de novos produtos e serviços jornalísticos; realização de atividades 
administrativas e de suporte para a concretização da finalidade da ação como a contratação de 
serviços de terceiros, serviços continuados, aquisição de materiais de consumo, despesas com 
diárias, passagens e locomoção, aquisição de materiais permanentes, realização de obras e 
instalações, aquisição de equipamentos, e outras atividades necessárias para a viabilização do 
funcionamento do Sistema Brasileiro de Comunicação e da Rede de Televisão Pública brasileira. 

 Unidade Responsável: Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC 

 Unidade Executora:  

 Coordenador: Paulo Américo Sebastiany Rufino  

 E-mail: paulorufino@ebc.com.br 

 Telefone: (11) 35453002 

 Situação Atual  

 Comentários:  

 Dados Físicos e Financeiros  

 

 
Físico Financeiro 

 
Prev. 
Inicial 

Prev. 
Corrigida 

Realizado Prev. Inicial Prev. Corrigido Empenhado Realizado Valor Pago 

Janeiro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7.019.022,680 2.885.860,560 1.647.599,440 

Fevereiro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6.871.629,070 4.578.856,400 3.471.983,540 

Março 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.932.170,620 5.319.764,730 5.349.766,540 

Abril 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.948.403,160 5.319.855,280 5.610.297,450 

Maio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10.098.152,710 5.253.568,940 5.258.820,710 

Junho 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 846.962,230 1.509.411,140 2.416.639,200 

Julho 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6.671.973,910 7.259.017,270 4.808.901,600 

Agosto 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42.167.879,350 8.346.433,870 9.617.700,760 

Setembro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.681.908,570 8.238.417,420 7.224.117,260 

Outubro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12.012.499,090 9.251.707,210 8.581.892,630 

Novembro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13.840.677,880 20.379.237,810 19.575.179,790 

Dezembro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 49.458.695,270 20.983.685,510 15.028.808,370 

Totais 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 162.549.974,540 99.325.816,140 88.591.707,290 

SIAFI: 
17/02/2010 

LOA 
LOA + 

Créditos 
% 

Execução 
LOA LOA + Créditos 

 
% Execução 

 

SIEST: 
31/12/2009 

4.832,00
0 

4.832,00
0 

0,00  120.600.555,000 164.843.400,000 
 

60,25  
 

Comentários 
  

Fonte: SIGPLAN 

 
 

NOTA EXPLICATIVA: O percentual de execução faz o comparativo do valor total da coluna do 
Realizado em relação à LOA +Créditos. Se compararmos o valor total da coluna do Empenhado em 
relação à LOA + Créditos, a Execução passa de 60,25% para 98,61%. 
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128Z - Implantação do Sistema Público de Televisão Digital 
 

Informações Gerais  

 Informações Gerais  

o Finalidade: Realizar a migração dos sinais analógicos das emissoras de TV públicas para a nova 
tecnologia do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD). 

o Descrição: Implantação de infraestrutura, meios e equipamentos de rede para operação e 
manutenção de plataforma integrada multisserviço para prestação de serviços de televisão e de 

retransmissão de televisão pública digital explorados por entes integrantes das três esferas de 
Poder da União. 

o Unidade Responsável: Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC 

o Unidade Executora:  

o Coordenador: Delorgél Valdir Kaiser  

o E-mail: kaiser@ebc.com.br 

o Telefone: 3799-5421 

 Situação Atual  

o Comentários:  

 Dados Físicos e Financeiros  

 

 
Físico Financeiro 

 
Prev. 
Inicial 

Prev. 
Corrigida 

Realizado Prev. Inicial Prev. Corrigido Empenhado Realizado 
Valor 
Pago 

Janeiro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fevereiro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Março 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Abril 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Maio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Junho 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Julho 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Agosto 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Setembro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Outubro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Novembro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Dezembro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Totais 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SIAFI: 17/02/2010 LOA 
LOA + 

Créditos 

% 

Execução 
LOA LOA + Créditos 

 

% 

Execução  

SIEST: 
31/12/2009 

0,000 1,000 0,00  0,000 50.000,000 
 

0,00  
 

Comentários 
  

 
Fonte: SIGPLAN 

 

NOTA EXPLICATIVA: Esta ação foi incluída no final do exercício de 2009, através de Crédito Especial, 
para sua inclusão no PPA, viabilizando sua reabertura no exercício de 2010. 
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Ação 3: Prestação de Serviços de Radiodifusão, Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos 

do Governo Federal 

 
2675 - Prestação de Serviços de Radiodifusão, Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal 

 

 Informações Gerais  

o Finalidade: Assegurar o acesso da sociedade ao conhecimento adequado sobre a realidade 

brasileira, fortalecendo a cidadania e a integração nacional, mediante a divulgação e 
disponibilização, no Brasil e no exterior, das realizações do Governo Federal nas áreas econômica, 
política, social, cultural, científica e outros setores de interesse público. 

o Descrição: Cobertura jornalística dos poderes da União, privilegiando a íntegra dos atos e dos fatos 
oficiais, distribuindo-os em tempo real via Internet, Sistemas de Rádio, Televisão (aberta e 
fechada), agências de notícias e fotografias; resumo diário das Agendas do Exmº Sr. Presidente da 
República, dos Ministros de Estado, do Legislativo, do Judiciário e dos Estados e Municípios; 
divulgação de pesquisas científicas e tecnológicas realizadas por universidades, institutos, 
empresas públicas e privadas do Brasil e do exterior; cobertura fotográfica dos principais fatos 
relacionados ao Poder Executivo e ao Congresso Nacional; disponibilização em inglês, espanhol e 
alemão das principais matérias do dia produzidas pela Agência Brasil; produção da sinopse e da 
mídia impressa; distribuição da publicidade legal dos órgãos e das entidades da Administração 
Pública Federal; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços jornalísticos de grande 

abrangência. A execução das atividades jornalísticas exigem a realização de uma série de 
providências administrativas de suporte, que concorrem diretamente para o objetivo finalístico da 
ação como a contratação de serviços de terceiros, serviços continuados, aquisição de materiais de 
consumo, despesas com diárias, passagens e locomoção, aquisição de materiais permanentes, 
obras e instalações de acordo com a legislação vigente. 

o Unidade Responsável: Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC 

o Coordenador: José Roberto Barbosa Garcez  

o E-mail: jrgarcez@ebc.com.br 

o Telefone: 3799-5411 

 Dados Físicos e Financeiros  

 
Físico Financeiro 

 
Prev. Inicial 

Prev. 
Corrigida 

Realizado Prev. Inicial Prev. Corrigido Empenhado Realizado Valor Pago 

Janeiro 17.670,000 17.670,000 51.424,000 0,000 0,000 779.052,140 675.984,430 338.723,520 

Fevereiro 15.960,000 15.960,000 46.007,000 0,000 0,000 1.710.648,940 583.943,140 589.027,930 

Março 17.670,000 17.670,000 58.730,000 0,000 0,000 1.025.284,410 922.626,400 1.085.627,290 

Abril 17.100,000 17.100,000 56.912,000 0,000 0,000 3.870.977,430 3.914.672,870 1.967.601,740 

Maio 17.670,000 17.670,000 57.250,000 0,000 0,000 1.326.022,170 2.353.481,350 3.482.669,930 

Junho 17.100,000 17.100,000 64.528,000 0,000 0,000 4.937.945,760 4.228.422,890 3.504.480,470 

Julho 17.670,000 17.670,000 69.040,000 0,000 0,000 3.431.544,870 2.571.262,720 3.358.486,060 

Agosto 17.670,000 17.670,000 67.157,000 0,000 0,000 3.151.882,420 887.269,620 1.204.432,660 

Setembro 17.120,000 17.120,000 56.515,000 0,000 0,000 1.715.899,870 2.387.391,040 2.786.588,590 

Outubro 17.700,000 17.700,000 56.798,000 0,000 0,000 830.635,170 1.744.562,620 1.759.011,830 

Novembro 17.120,000 17.120,000 57.419,000 0,000 0,000 4.431.598,200 316.261,330 -33.503,840 

Dezembro 17.700,000 17.700,000 49.892,000 0,000 0,000 13.484.846,160 2.321.383,510 977.081,460 

Totais 208.150,000 208.150,000 691.672,000 0,000 0,000 40.696.337,540 22.907.261,920 21.020.227,640 

SIAFI: 
17/02/2010 

LOA 
LOA + 

Créditos 
% 

Execução 
LOA 

LOA + 
Créditos  

% Execução 
 

SIEST: 
31/12/2009 

208.150,000 208.150,000 332,29  42.280.193,000 41.605.900,000 
 

55,06  
 

Comentários 
Os telejornais da TV Brasil incluindo os jornais locais do Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão e Brasília, os novos programas implantados a 

partir de setembro, a migração de antigos programas da ACERP pela EBC, a cobertura dos atos da Presidência da República e mais a procura 
das emissoras de rádio do país pelas matérias jornalísticas contribuiram para ultrapassarmos em muito a meta prevista. 

Fonte: SIGPLAN 

 
NOTA EXPLICATIVA: O percentual de execução faz o comparativo do valor total da coluna do 
Realizado em relação à LOA +Créditos. Se compararmos o valor total da coluna do Empenhado em 
relação à LOA + Créditos, a Execução passa de 55,06% para 97,81%. 
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0001 - (RAP 2008) Nacional - 20415 

 Informações Gerais  

o Finalidade: Assegurar o acesso da sociedade ao conhecimento adequado sobre a realidade 

brasileira, fortalecendo a cidadania e a integração nacional, mediante a divulgação e 
disponibilização, no Brasil e no exterior, das realizações do Governo Federal nas áreas econômica, 
política, social, cultural, científica e outros setores de interesse público. 
 

o Descrição: Cobertura jornalística dos poderes da União, privilegiando a íntegra dos atos e dos fatos 
oficiais, distribuindo-os em tempo real via Internet, Sistemas de Rádio, Televisão (aberta e 
fechada), agências de notícias e fotografias; resumo diário das Agendas do Exmº Sr. Presidente da 
República, dos Ministros de Estado, do Legislativo, do Judiciário e dos Estados e Municípios; 
divulgação de pesquisas científicas e tecnológicas realizadas por universidades, institutos, 
empresas públicas e privadas do Brasil e do exterior; cobertura fotográfica dos principais fatos 
relacionados ao Poder Executivo e ao Congresso Nacional; disponibilização em inglês, espanhol e 
alemão das principais matérias do dia produzidas pela Agência Brasil; produção da sinopse e da 
mídia impressa; distribuição da publicidade legal dos órgãos e das entidades da Administração 
Pública Federal; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços jornalísticos de grande 
abrangência. A execução das atividades jornalísticas exigem a realização de uma série de 

providências administrativas de suporte, que concorrem diretamente para o objetivo finalístico da 
ação como a contratação de serviços de terceiros, serviços continuados, aquisição de materiais de 
consumo, despesas com diárias, passagens e locomoção, aquisição de materiais permanentes, 
obras e instalações de acordo com a legislação vigente. 

o Unidade Responsável: Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC 

o Coordenador: José Roberto Barbosa Garcez  

o E-mail: jrgarcez@ebc.com.br 

o Telefone: 3799-5411 

o Comentários:  

 Dados Físicos e Financeiros  

 

 
Físico Financeiro 

 
Prev. Inicial 

Prev. 
Corrigida 

Realizado Prev. Inicial 
Prev. 

Corrigido 
RAP 

Cancelado 
RAP Pago 

Janeiro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31.315,920 562.521,630 

Fevereiro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,000 559.192,740 

Março 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.024,720 56.774,980 

Abril 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 800,250 73.759,060 

Maio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.248.387,170 

Junho 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 477.954,000 

Julho 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 53.835,850 

Agosto 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17.180,000 

Setembro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23.454,090 

Outubro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Novembro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 833,110 198.544,270 

Dezembro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 284.596,340 -131.829,520 

Totais 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 321.645,340 3.139.774,270 

SIAFI: 17/02/2010 
   

RAP Inscrito 
RAP Inscr. 

Líq. 
% 

Execução  

SIEST: 31/12/2009 
   

4.016.428,650 3.694.783,310 84,98 
 

Comentários 
  

 
Fonte: SIGPLAN 

 
 

 

 

 



                                                                  
 

17  

Ação 4: Implantação do Canal de Televisão Internacional 
 
 
7134 - Implantação do Canal de Televisão Internacional 
 
0001 - Nacional - 20415 

• Informações Gerais  

 Finalidade: Garantir a montagem, a transmissão e a distribuição de imagens por meio de um canal 
de TV que informe e divulgue aspectos variados da sociedade e da cultura brasileira para platéias 
estrangeiras, contribuindo para consolidar uma imagem positiva e abrangente do Brasil no Exterior. 
 

 Descrição: Implantação de um canal de televisão internacional, mediante a aquisição e instalação 
de equipamentos e adequação da infra-estrutura necessária. 

 
 Unidade Responsável: Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC 
 Unidade Executora:  
 Coordenador: José Roberto Barbosa Garcez 
 E-mail: jrgarcez@ebc.com.br 
 Telefone: 3799-5411 
  

 Situação Atual  

 Comentários:  

 Dados Físicos e Financeiros  

 

 
Físico Financeiro 

 
Prev. 
Inicial 

Prev. 
Corrigida 

Realizado Prev. Inicial 
Prev. 

Corrigido 
Empenhado Realizado Valor Pago 

Janeiro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 203.996,770 37.636,640 35.182,930 

Fevereiro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 234.805,300 191.066,800 133.761,390 

Março 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 154.519,640 132.586,600 115.698,880 

Abril 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41.936,310 134.348,780 157.385,740 

Maio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 156.833,190 94.012,780 130.920,170 

Junho 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80.516,520 61.673,810 57.858,370 

Julho 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 97.818,330 164.585,480 155.041,570 

Agosto 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 571.911,260 153.022,640 127.362,320 

Setembro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 62.500,000 193.654,070 124.412,280 

Outubro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40.500,000 118.404,280 185.393,230 

Novembro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 154.619,850 283.747,070 248.419,000 

Dezembro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 526.338,130 761.556,350 180.245,610 

Totais 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.326.295,300 2.326.295,300 1.651.681,490 

SIAFI: 
17/02/2010 

LOA 
LOA + 

Créditos 
% 

Execução 
LOA 

LOA + 
Créditos  

% Execução 
 

SIEST: 
31/12/2009 

6,000 6,000 0,00  2.549.101,000 2.420.534,000 
 

96,11  
 

Comentários 
 

Fonte: SIGPLAN 

 
 

NOTA EXPLICATIVA: Os dados informados se referem aos valores de custeio do Canal Integración. 

Para 2010, a EBC converterá o Canal Integración, limitado à América Latina, no canal internacional da 
TV Pública. Com conteúdo em língua portuguesa, o canal internacional cobrirá, inicialmente, as três 

Américas, África e parte da Europa.   
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0001 - (RAP 2008) Nacional - 20415 

 Informações Gerais  

o Finalidade: Garantir a montagem, a transmissão e a distribuição de imagens por meio de um canal 
de TV que informe e divulgue aspectos variados da sociedade e da cultura brasileira para platéias 
estrangeiras, contribuindo para consolidar uma imagem positiva e abrangente do Brasil no Exterior. 

o Descrição: Implantação de um canal de televisão internacional, mediante a aquisição e instalação 

de equipamentos e adequação da infra-estrutura necessária. 

o Unidade Responsável: Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC 

o Unidade Executora:  

o Coordenador: José Roberto Barbosa Garcez 

o E-mail: jrgarcez@ebc.com.br 

o Telefone: 3799-5411 
 

 Situação Atual  

o Comentários:  

 

 Dados Físicos e Financeiros  

 
Físico Financeiro 

 
Prev. Inicial 

Prev. 
Corrigida 

Realizado Prev. Inicial 
Prev. 

Corrigido 
RAP 

Cancelado 
RAP Pago 

Janeiro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8.806,630 

Fevereiro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26.664,900 

Março 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Abril 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 207.280,000 

Maio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 237.999,980 

Junho 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 74.563,200 

Julho 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Agosto 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Setembro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Outubro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Novembro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Dezembro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 

Totais 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 555.314,710 

SIAFI: 17/02/2010 
   

RAP 
Inscrito 

RAP Inscr. 
Líq. 

% 
Execução  

SIEST: 31/12/2009 
   

555.314,730 555.314,710 100,00 
 

Comentários 
  

Fonte: SIGPLAN 
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Ação 5: Ações de Informática 

 
 
2003 - Ações de Informática 
 
0001 - Nacional - 20415 

 Informações Gerais  

o Finalidade: Proporcionar recursos relacionados à área de informática que contribuam para 
manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela Administração Pública Federal. 

o Descrição: Despesas relacionadas com informática, como apoio ao desenvolvimento de serviços 

técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; 
desenvolvimento de aplicações na área de informática; manutenção de equipamentos de 
informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, 
infra-estrutura e serviços); locação e aquisição de equipamentos de informática; aquisição de 
materiais de consumo na área de informática e softwares. 

o Unidade Responsável: Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC 

o Unidade Executora:  

o Coordenador: Fernando Ike de Oliveira 

o E-mail: fernando.ike@ebc.com.br 

o Telefone: 3799-5578 

o Comentários:  

 Dados Físicos e Financeiros  

 
Físico Financeiro 

 

Não há previsão de 
execução Física na 

LOA  
Prev. Inicial Prev. Corrigido Empenhado Realizado Valor Pago 

Janeiro 
   

0,000 0,000 111.631,400 1.439,410 966,660 

Fevereiro 
   

0,000 0,000 833.185,780 305.081,780 56.411,57 

Março 
   

0,000 0,000 133.194,110 241.026,430 302.432,690 

Abril 
   

0,000 0,000 162.244,380 244.251,520 214.800,690 

Maio 
   

0,000 0,000 1.470.680,020 315.988,120 330.919,000 

Junho 
   

0,000 0,000 791.827,000 863.129,020 921.032,940 

Julho 
   

0,000 0,000 433.751,720 242.020,340 370.242,540 

Agosto 
   

0,000 0,000 566.344,600 215.097,960 230.408,490 

Setembro 
   

0,000 0,000 5.343,000 274.494,220 275.135,220 

Outubro 
   

0,000 0,000 412.105,130 370.944,700 358.082,880 

Novembro 
   

0,000 0,000 8.121.290,580 270.788,930 236.434,230 

Dezembro 
   

0,000 0,000 3.059.533,890 2.230.038,700 315.045,860 

Totais 
   

0,000 0,000 16.101.131,610 5.574.301,130 3.611.912,770 

SIAFI: 
17/02/2010    

LOA 
LOA + 

Créditos  
% Execução 

 

SIEST: 
31/12/2009    

5.589.147,000 16.265.891,000 
 

34,27  
 

 
Fonte: SIGPLAN 

 

NOTA EXPLICATIVA: O percentual de execução faz o comparativo do valor total da coluna do 
Realizado em relação à LOA +Créditos. Se compararmos o valor total da coluna do Empenhado em 

relação à LOA + Créditos, a Execução passa de 34,27% para 98,99%. 
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3.  RECURSOS HUMANOS 
 

3.1  Composição dos Recursos Humanos: 

 

Ao final do exercício de 2009, a Força de Trabalho da EBC contabilizava 1.478 empregados, sendo 931 efetivos 

do quadro permanente, 370 funções comissionadas, 177 contratados por prazo determinado em conformidade com a lei nº 

8.745 de 09/12/1993.   
 

 

3.2  Contratos de Terceirização de mão de obra: 

  
 

 
 

CNPJ Nº 
 

Contratada (o) Contrato Objeto 
Diretoria 

Interessada 

Vencimento 
Anual 

 

Vencimento 
total do 
Contrato 

Valor Mensal 
R$ 

Valor Anual 
R$ 

 

00.798.619/0001-93 Artlimp Serviços 

Ltda 

RDB/DJUR/N° 

0089/2008 

Prestação de Serviços de 

Garçom, Copa, Limpeza, 

Asseio e Conservação em São 

Paulo/SP. 

Secretaria 

Executiva 
31/12/2010 20/05/2013 16.000,00 192.000,00 

 

 

 

10.295.075/0001-09 Center Logística 

e Transporte Ltda 

* 

EBC/DAF/GECON/CO

ORD-CM/Nº 

0024/2009 

Serviços de transporte com 

locação de veículos terrestres, 

incluindo motorista, 

combustível, seguro total, 

pedágio e outros encargos, 

para transporte de 

empregados, bagagens e 

equipamentos na Cidade de 

São Paulo/SP. 

Secretaria 

Executiva 
01/06/2010 01/06/2014 110.730,00 1.328.760,00 
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CNPJ Nº 
 

Contratada (o) Contrato Objeto 
Diretoria 

Interessada 

Vencimento 
Anual 

 

Vencimento 
total do 
Contrato 

Valor Mensal 
R$ 

Valor Anual 
R$ 

 

 

 

24.936.221/0001-34 Christiano 
Transporte e 

Serviços Ltda 

EBC/DAF/GECON/C

OORD-CM/Nº 

0023/2008 

Prestação de serviços de 

motoristas profissionais, para 

condução de veículos da EBC, 

e transporte de empregados, 

bagagens e equipamentos a 

serem executados por veículos 

e respectivos motoristas, no 

âmbito do Distrito Federal, 

entorno e eventuais viagens. 

Secretaria 

Executiva 
11/11/2010 11/11/2013 190.000,00 2.280.000,00 

 

 

 

06.969.917/0001-85 

Congenere 
Empresa de 

vigilância e 

Segurança Ltda. 

EBC/DAF/ 

GECON/COORD-

CM/Nº 0060/2009 

Prestação de serviços de 

vigilância ostensiva, contínua 

e armada, e a segurança física 

dos funcionários, materiais, 

equipamentos, instalações, 

prédios, veículos e unidades 

móveis da EBC na cidade do 

Rio de Janeiro/RJ. 

Secretaria 

Executiva 
03/11/2010 03/11/2014 93.325,00 1.119,900 

 

 

38.013.199/0001-65 

EBF Indústria, 

Comércio e 

Serviços Ltda. 

RDB/DJUR/Nº0135/20

06 

 

Prestação, por demanda, dos 

serviços de roçagem e aceiro 

no Parque de Transmissores 

do SIA, em Brasília/DF. 

Secretaria 

Executiva 

21/07/2010 

 

21/07/2011 

 

* 12.981,02 

  

* 12.981,02 

  

 

66.455.536/0001-00 
Emtel - Empresa 

de Transportes 

Apoteose 

 

RDB/DJUR/Nº 

145/2007 

 

Prestação de Serviços de 

Transporte de passageiros, 

bagagens, documentos e/ou 

equipamentos, na cidade do 

Rio de Janeiro/RJ. 

Secretaria 

Executiva 

31/03/2010 

 

31/03/2010 

 
 63.413,78 760.965,36 

 

67.992.990/0001-62 

Iron Segurança 

Especializada 

Ltda. 

RDB/DJUR/Nº 

0075/2008 

Prestação de serviços de 

vigilância em São Paulo/SP. 

(Espaço “BIC”) 

Secretaria 

Executiva 
31/12/2010 

24/04/2013 

 
9.409,00 112.908,00 



                                                                  
 

22  

 
 

CNPJ Nº 
 

Contratada (o) Contrato Objeto 
Diretoria 

Interessada 

Vencimento 
Anual 

 

Vencimento 
total do 
Contrato 

Valor Mensal 
R$ 

Valor Anual 
R$ 

 

 

02.088.746/0001-24 
KLC Transportes, 

Locação e 

Comércio Ltda 

EBC/DAF/GECONT/C

OORD-CM/Nº 

0049/2009 

Prestação de serviços de 

coleta, transporte e entrega de 

documentos, fitas e pequenos 

volumes, executados por 05 

motocicletas, em São 

Paulo/SP. 

Secretaria 

Executiva 
27/07/2010 27/07/2014 26.700,00 320.400,00 

 

 

04.786.853/0001-51 
Official Empresa 

de Cobrança Ltda 

EBC/DAF/GECON/Nº

0066/2008 

Prestação dos serviços de 

coleta e entrega de 

documentos, fitas e outros a 

serem executados por 20 

(vinte) motocicletas e 

respectivos motociclistas, no 

âmbito do Distrito Federal. 

Secretaria 

Executiva 
19/12/2010 19/12/2013 52.766,28 633.195,36 

 

 

00.658.799/0001-08 

Palmácea Jardins 

Ltda 

EBC/DAF/GECON/CO

ORD-CM/Nº 

0027/2009 

Prestação de serviços de 

roçagem e aceiro no Parque de 

Transmissores da EBC, em 

Brazlândia/DF. 

Secretaria 

Executiva 
26/05/2010 26/05/2014 - 46.199,96 

 

02.843.359/0001-56 Planalto Service 

Ltda 

EBC/DAF/GECON/CO

ORD-CM/Nº 

0004/2009 

Prestação de serviços de 

recepção nas portarias dos 

imóveis da EBC em 

Brasília/DF. 

Secretaria 

Executiva 
31/01/2010 31/01/2014 23.154,66 277.855,92 

 

03.663.562/0001-03 

SEAME – 

Serviços 

Agrícolas 

Mecanizados Ltda 

EBC/DAF/GECONT/C

OORD-CM/Nº 

059/2009 

Serviços de roçagem e aceiro 

no Parque de Transmissores 

da EBC no Rio de Janeiro 

Secretaria 

Executiva 
16/11/2010 16/11/2010 8.600,00 34.400,00 

 

 

00.636.712/0001-00 
União Serviços 

Gerais Ltda. 

 

 

RDB/DIJUR/Nº0051/2

005 

 

 

Prestação dos serviços de 

limpeza, conservação, asseio, 

copa, cozinha, lavagem de 

veículos e garçom em bens 

móveis e imóveis ocupados 

pela RADIOBRÁS em 

Brasília/DF. 

Secretaria 

Executiva 

 

 

08/07/2010 

 

 

 

 

08/07/2010 

 

 

93.498,31 1.121.979,72 
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CNPJ Nº 
 

Contratada (o) Contrato Objeto 
Diretoria 

Interessada 

Vencimento 
Anual 

 

Vencimento 
total do 
Contrato 

Valor Mensal 
R$ 

Valor Anual 
R$ 

 

02.282.727/0001-34 Zepim - 

Segurança e 

Vigilância Ltda. 

 

RDB/DIJUR/Nº0003/2

005 

 

Prestação dos serviços 

especializados de vigilância 

armada e segurança física dos 

materiais e instalações da 

RADIOBRÁS em 

Brasília/DF. 

Secretaria 

Executiva 

 

 

03/06/2010 

 

 

 

 

03/01/2010 

 

 

119.487,00 716.922,00 

 

 

04.829.956/0001-51 

VBS Express 

Logística e 

Serviços Gerais 

Ltda - ME. 

EBC/DAF/GECONT/C

OOR-CM/Nº013/2009 

Prestação dos serviços de 

distribuição da Mídia 

Impressa, editada pela EBC, e 

outros encartes, executados 

por motociclistas e respectivas 

motocicletas, em Brasília/DF.   

Serviços 15/03/2010 15/03/2010 26.773,80 321.285,60 

 

 

63.675.268/0001-43 

CS Construção, 

Conservação e 

Serviços Ltda. 

RDB/DJUR/Nº 

0079/2008 

Prestação dos serviços de 

limpeza, conservação e asseio 

de bens móveis e imóveis da 

RADIOBRÁS em 

Tabatinga/AM. 

Superintendênci

a de Rádio 
31/12/2010 01/05/2013 1.704,31 20.451,72 

 

02.717.460/0002-41 

Juiz de Fora 

Empresa de 

Vigilância 

EBC/DAF//N° 

001/2008 

Prestação de serviços de 

segurança pessoal armada em 

Itaóca/RJ. 

Superintendênci

a de Rádio 
01/08/2010 01/08/2013 6.400,00 76.800,00 

 

63.724.470/0001-18 
VISAM - 

Vigilância e 

Segurança da 

Amazônia Ltda. 

RDB/DJUR/N° 

0026/2008 

Serviços de vigilância armada 

e segurança física dos 

materiais, equipamentos, 

instalações e prédios da EBC 

em Tabatinga/AM. 

Superintendênci

a de Rádio 
31/12/2010 15/09/2013 15.460,00 185.520,00 

 

 

3.3 Indicadores Gerenciais sobre recursos humanos instituídos pela unidade, informando se não os possuir:

  

No presente momento, a Empresa não possui métodos de cálculos para Indicadores Gerenciais.
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3.4 Análise crítica sobre a situação dos recursos humanos:  

Analisando o quadro da EBC de 31 de dezembro de 2009, que tem um total de 1.478 

empregados, observamos que 63% (931) são empregados do quadro permanente de pessoal – 

concursados –, 25% (370) são empregados do quadro não permanente de pessoal – cargos 

comissionados – e 12% (177) são empregados do quadro temporário – contratados por prazo 

determinado. 

Dos empregados do quadro permanente, 86,90% (809) se encontram em efetivo 

exercício nas dependências da Empresa, 6,44% (60) são empregados cedidos a outros órgãos e 

6,66% (62) estão afastados em gozo de algum tipo de licença (Licença Gestante, Licença SEM 

Vencimentos, Licença Médica INSS, Aposentadoria por Invalidez, Acidente de Trabalho). Outra 

forma de se olhar para o quadro permanente nos mostra que 82,90% (690) dos empregados em 

efetivo exercício na EBC executam atividades de cunho administrativo-operacional e 17,10% 

(118) atividades de cunho gerencial. 

Do pessoal do quadro não permanente, 98,11% (363) se encontram em efetivo 

exercício nas dependências da Empresa e 1,89% (7) estão afastados em gozo de algum tipo de 

licença. Este quadro é composto por empregados contratados em regime de cargo em comissão, 

para exercer função comissionada, e estão subdivididos em dois grupos: Função em Comissão, 

com 88,38% (327) do quadro não permanente e Requisitados de outras instituições, com 11,62% 

(43). 

Por fim, completando a análise do quadro de empregados da EBC está o quadro de 

pessoal contratado por prazo determinado com 98,87% (175) do seu quantitativo em efetivo 

exercício e 1,13% (2) afastados. 
 

Distribuição do Quadro de Empregados da EBC por Tipo de Contrato – dezembro 

Discriminação 2008 2009 Variação 

Empregados com função administrativa-operacional 775 758 -3,48% 

Diretor Empregado 1 1 -x- 

Cedidos 59 60 1,69% 

Empregados com função de chefia 122 122 -x- 

TOTAL do QUADRO PERMANENTE 957 931 -2,72% 

Empregados com função em comissão 289 322 11,41% 

Empregados requisitados de outras instituições 19 42 121,05% 

Diretor não-Empregado 6 (1) 6 (1) -x- 

TOTAL do QUADRO NÃO PERMANENTE 314 370 17,83% 

Empregados com contrato por prazo determinado 191 177 -7,33% 

TOTAL do QUADRO TEMPORÁRIO 191 177 -7,33% 

TOTAL da EBC 1.462 1.478 1,09% 
(1)  Dos 6 Diretores não-Empregados, um é requisitado de outra instituição. 

 

Observa-se que a variação no total da tabela acima foi 1,09%, indicando um 

crescimento de 16 empregados, tomando-se por base o total em 2008. Não obstante, internamente, 

os níveis de variação se comportaram de maneira diferente: a) Quadro Permanente diminuiu 

2,72% (26); b) Quadro não Permanente aumentou 17,83% (56); c) Quadro Temporário diminuiu 

7,33% (14). 
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Para compreender essa variação e identificar onde elas estão concentradas, 

apresentaremos abaixo o quadro da EBC de dezembro de 2008 e dezembro de 2009 distribuído por 

Unidade da Federação e por Área Meio e Área Fim. Vale ressaltar que a distribuição por Área 

Meio e Área Fim está relacionada à estrutura orgânica e a participação direta ou indireta na 

elaboração do produto final da EBC. A Área Meio compreende os seguintes órgãos ou diretorias: 

Presidência, Diretoria Geral, Conselho Curador, Jurídica, Administrativa-Financeira, Auditoria. A 

Área Fim compreende as seguintes diretorias: Jornalismo, Produção, Serviços, Suporte. 

Nota-se que a diminuição de 26 empregados no quadro permanente ocorreu 

especificamente na Área Fim, em sua maioria no Rio de Janeiro, que diminuiu 32,81% (21). 

No quadro não permanente, houve  um aumento de 56 empregados. As variações 

que mais se destacaram foram o aumento de 145,45% (16) na Área Meio do Rio de Janeiro e de 

16,45% (25) na Área Fim de Brasília. 

O quadro temporário teve uma diminuição de 14 empregados em Brasília, sendo 

13,64% (6), um dos quais foi transferido para São Paulo) de diminuição na Área Meio e 9,78% (9) 

na Área Fim. O total de contratações e desligamentos em 2009 chegou a 117 e 101, 

respectivamente, conforme o gráfico da distribuição dos valores nos meses do ano apresentado 

abaixo. Observe-se que as contratações foram exclusivamente para o quadro não permanente e que 

as duas linhas demonstram comportamento similar. 

 

Distribuição do Quadro de Empregados da EBC por Área Meio/Fim – 2009 

Discriminação Área Meio Área Fim 

 2008 2009 Variação 2008 2009 Variação 

Brasília (DF) 361 337 -6,65% 499 495 -0,80% 

Rio de Janeiro (RJ) 19 42 121,05% 64 43 -32,81% 

São Paulo (SP)  1  14 13 -7,14% 

Tabatinga (AM)       

PERMANENTE 380 380 0,00% 577 551 -4,51% 

Brasília (DF) 88 93 5,68% 152 177 16,45% 

Rio de Janeiro (RJ) 11 27 145,45% 38 38 0,00% 

São Paulo (SP) 6 12 100,00% 19 15 -21,05% 

Tabatinga (AM)  8     

NÃO PERMANENTE 105 140 5,68% 209 230 10,05% 

Brasília (DF) 44 38 -13,64% 92 83 -9,78% 

Rio de Janeiro (RJ) 2 1 -50,00% 11 12 9,09% 

São Paulo (SP)  1  42 42 0,00% 

Tabatinga (AM)       

TEMPORÁRIO 46 40 -13,04% 145 137 -5,52% 

TOTAL da EBC 531 560 5,46% 931 918 -1,40% 
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4.  INFORMAÇÕES SOBRE O RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU 

RECURSOS 

 
Não se aplica. 

 

 

5.  INFORMAÇÕES SOBRE A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO E OS SALDOS DE RESTOS A 

PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 

 

ANO DE INSCRIÇÃO 
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 

RESTOS A PAGAR NÃO  
PROCESSADOS 

INSCRITOS CANCELADOS PAGOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITOS CANCELADOS PAGOS LIQUIDADOS A PAGAR 

2003-INCORPORADO 
 

693,00 0,00 0,00 0,00 693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2004-INCORPORADO 509,20 0,00 (509,20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2005-INCORPORADO 14.065,93 0,00 0,00 0,00 14.065,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2006- INCORPORADO 111.589,31 0,00 0,00 0,00 111.589,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2007-INCORPORADO 56.112,16 0,00 0,00 0,00 56.112,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2007 113.217,88 (3.078,92) 0,00 0,00 110.138,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2007-REINSCRITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.158,69 (500,00) (64.180,00) 0,00 166.478,69 

2008 8.624.992,91 (35.739,68) (8.284.298,86) 912.985,92 1.217.940,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2008-INCORPORADO (65.233,59) 0,00 0,00 0,00 (65.233,59) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2008-REINSCRITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.901.550,98 (3.447.971,35) (102.072.579,06) (912.985,92) 16.468.014,65 

2008-FOLHA 928.480,81 0,00 (762.079,11) 0,00 166.401,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2009 15.836.706,12 0,00 0,00 0,00 15.836.706,12 91.748.782,47 0,00 0,00 0,00 91.748.782,47 

2009-FOLHA 4.843.722,78 0,00 0,00 0,00 4.843.722,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 30.464.856,51 (38.818,60) (9.046.887,17) 912.985,92 22.292.136,66 214.881.492,14 (3.448.471,35) (102.136.759,06) (912.985,92) 108.383.275,81 

 

Nota 01 – Fonte: Contas: 195.11.00.00, 195.12.00.00, 195.14.02.00, 195.21.01.00, 195.21.02.00, 195.24.01.00, 195.31.00.00,  295.11.01.00, 295.11.02.00, 295.11.03.00, 295.21.01.01, 295.21.01.02, 
295.21.02.01, 295.21.02.02, 295.31.00.00(saldos     em 31/12/09), para os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores  e contas 195.21.01.00 e 195.21.02.00(saldo de abertura de 

2010), para os Restos a pagar do exercício. 
Nota 02 – O saldo remanescente de restos a pagar de exercícios anteriores, há mais de um exercício financeiro, se comparado com o orçamento liberado de 2009 para a EBC, não atinge sequer 0,1% 

do mesmo, sendo composto na maioria em razão de pendências a serem cumpridas pelos credores para a sua liberação, ou aguardando decisão judicial para a sua conclusão. 
 

Nota 03 – Do montante de R$ 126.348,24 de Restos a Pagar até 2006, destaca-se a parcela de  R$  87.909,86(69,57%), a crédito da Cooperativa Mista de Consumo e Prestação de Serviços em 
Transporte Rodoviário - Coopertran, 2006NE900003,    que se encontra em execução judicial, aguardando o resultado para sua regularização. Do exercício de 2007, relativo a 2007NE000019, 
foi baixado o valor de R$ 96.189,22(87,33%), em 04/01/2010.  Do montante de R$ 1.217.940,29, de Restos a Pagar Processados de 2008, R$ 912.985,92(75%), foram apropriados no 
encerramento do presente exercício, mediante transferência de Restos a Pagar Não Processados(liquidados). Do total de R$ 16.468.014,65, registrados em Restos a Pagar Não Processados 
re-inscritos do exercício de 2008, R$ 13.544.441,89(82%) foram cancelados em janeiro de 2010. 
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6.  INFORMAÇÕES SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÊNIO, ACORDO, AJUSTE, TERMO DE PARCERIA OU 

OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES, BEM COMO A TÍTULO DE SUBVENÇÃO, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO. 
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7. INFORMAÇÕES SOBRE AS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR PATROCINADAS 
 

7.1 Identificação da entidade: 

Nome: BB Previdência 

Razão Social: Fundo de Previdência Banco do Brasil 

CNPJ: 00.544.659/001-09 

 

7.2 Demonstrativo Anual: Recolhimento BB Previdência  
                                                         

 

Janeiro a Dezembro de 2009 

MÊS NÚMERO DE COLABORADORES TOTAL DE REMUNERAÇÃO (R$) 

Janeiro 565 2.493.925,88 

Fevereiro 562 2.488.057,57 

Março 561 2.480.760,88 

Abril 558 2.491.477,42 

Maio 559 2.516.495,53 

junho 556 2.487.492,28 

Julho 555 3.021.946,81 

Agosto 560 2.992.834,34 

Setembro 567 3.065.510,46 

Outubro 571 3.122.688,64 

Novembro 571 3.199.797,51 

13º Novembro 571 3.207.997,49 

Dezembro 571 3.172.503,77 

 Fonte: Gerência de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas 

 

7.2.1 Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes: 

                     Em R$ 

MÊS JÓIA ANISTIADO CONTRIBUIÇÃO RISCO 
TOTAL DAS 

CONTRIBUIÇÕES 

Janeiro 721,61 532,82 147.134,49 20.704,68 169.093,60 

Fevereiro 1.056,18 544,43 147.287,52 20.186,58 169.074,71 

Março 1.087,19 561,64 146.838,55 20.116,92 168.604,30 

Abril 1.092,52 0,00 147.161,60 20.197,31 168.451,43 

Maio 1.076,37 1.177,44 148.480,57 20.418,05 171.152,43 

Junho 1.076,75 620,85 146.981,88 20.227,28 168.906,76 

Julho 1.388,13 620,62 177.035,17 23.775,67 202.819,59 

Agosto 1.431,89 635,65 186.759,59 25.803,24 214.630,37 

Setembro 1.348,03 635,96 191.387,76 26.174,74 219.546,49 

Outubro 1.350,24 658,82 196.258,71 26.804,45 225.072,22 

Novembro 2.092,12 0,00 200.870,50 27.714,54 230.677,16 

13º Novembro 0,00 0,00 201.933,66 27.879,95 229.813,61 

Dezembro 1.419,57 671,34 198.093,30 26.951,34 227.135,55 

Total 15.140,60 6.659,57 2.236.223,30 306.954,75 2.564.978,22 

Fonte: Gerência de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas 
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7.2.2 Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora:  

 

Mês Contribuição Risco 

Total das 

Contribuições 

Janeiro 126.473,40 20.761,86 147.235,26 

Fevereiro 126.472,58 20.226,01 146.698,59 

Março 126.170,14 20.156,35 146.326,49 

Abril 127.384,78 20.262,64 147.647,42 

Maio 121.504,95 20.499,28 142.004,23 

Junho 120.330,10 20.266,71 140.596,81 

Julho 94.636,00 23.838,61 118.474,61 

Agosto 149.573,91 25.841,79 175.415,70 

Setembro 152.681,51 26.214,17 178.895,68 

Outubro 157.240,33 26.843,84 184.084,17 

Novembro 161.079,56 27.753,93 188.833,49 

13º Novembro 161.561,98 27.879,95 189.441,93 

Dezembro 158.422,38 27.024,28 185.446,66 

Total       1.783.531,62                     307.569,42      2.091.101,04  

Fonte: Gerência de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas 

 

7.2.3 Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora 

Não houve repasse de outros recursos pela patrocinadora  

7.2.4 Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que não sejam contribuições. 

Em decorrência do item anterior, não se aplica. 

7.2.5 Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal 

Em novembro de 2009, os valores eram:  

Renda Fixa: 46.747.851,61 (73,59%),  

Renda Variável: 16.777.328,81 (26,41%).  

A fundamentação legal está na política de investimentos. 

7.2.6 Manifestação da Secretaria de Previdência Complementar 

Não se aplica. 

7.2.7 Conclusões contidas no parecer da auditoria independente 

De acordo com o calendário de obrigações das entidades fechadas de previdência complementar, 

o parecer da auditoria independente deverá ser enviado para o SPC, juntamente com as demonstrações 

contábeis, até o dia 31.03.2010. Dessa forma, a EBC poderá enviar o documento no mês de Abril de 

2010. 
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7.2.8 Conclusões do último estudo atuarial 

De acordo com o calendário de obrigações das entidades fechadas de previdência complementar, 

o estudo atuarial de 2009 deverá ser enviado para o SPC e para as patrocinadoras até o dia 31.03.2010. 

Dessa forma, a EBC poderá enviar o documento no mês de Abril de 2010. 

7.2.9 Informações sobre as ações de fiscalização empreendidas no exercício com base no disposto 

no art. 25 da LC 108/2001, demonstrando o tipo de fiscalização efetuada, a data em que 

ocorreu, as principais constatações e as providências adotadas para sanar as 

irregularidades verificadas 

Informamos que esta Empresa, em observância ao que dispõe a Lei Complementar nº 109, de 

29.05.2001, incluiu em seu escopo de trabalho a supervisão às atividades da BB Previdência – Fundo de 

Pensão Banco do Brasil, Entidade Fechada de Previdência Complementar responsável pela gestão do 

Plano de Previdência patrocinado pela Empresa Brasil de Comunicação-EBC. 

 

A supervisão das atividades da BB Previdência é realizada por meio de análises mensais dos 

relatórios de informações gerenciais encaminhados por aquela gestora, análises anuais dos 

demonstrativos de resultados da avaliação atuarial (DRAA), do relatório anual da Entidade, do qual 

constam as Demonstrações Contábeis, o Parecer Atuarial Consolidado, o Parecer dos Auditores 

Independentes e os Pareceres dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. 

 

Acrescenta-se que na auditoria anual realizada pela Secretaria de Controle Interno – SISET, as 

contribuições feitas pela EBC ao plano de previdência complementar são registradas e analisadas pelos 

auditores. 

 

Ressaltamos, ainda, que a Empresa tem participação ativa nas campanhas de revisão dos 

percentuais de contribuição dos participantes do plano e nas periódicas campanhas de adesão, atuando 

como supervisores em ambos os processos. 

 

Na recente composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da BB Previdência para o biênio 

2009/2011, a EBC passou a ter acento em ambos os órgãos, oportunidades em que exercerá papel 

decisório e fiscalizatório na gestão da Entidade e, por conseguinte, do plano. 

 

 

7.2.10 Política de investimentos da entidade fechada de previdência complementar 

A Política de Investimentos descreve a filosofia e as práticas de investimento da BB 

PREVIDÊNCIA. Ela é constituída por um conjunto de diretrizes de longo prazo que visam à 

preservação e melhoria da performance dos ativos financeiros, através de um processo prudente de 

investimentos. Busca-se com isso assegurar:  

 

 O claro entendimento por parte dos gestores, empregados da BB PREVIDÊNCIA, 

patrocinadores, participantes, beneficiários, provedores externos de serviços e órgãos 

reguladores quanto aos objetivos e restrições relativas ao investimento dos ativos da Entidade;  

 A existência de um instrumento de planejamento que permita identificar e definir claramente 

as necessidades e requisitos por meio de objetivos de retorno, tolerâncias a risco (isto é, 

objetivos de investimento) e restrições de investimento. A aplicação de recursos do Instituto 

objetiva a maximização da rentabilidade dos ativos de modo a constituir reservas suficientes 
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para pagamento do passivo atuarial, considerando os fatores de risco, segurança, solvência e 

liquidez;  

 A existência de critérios objetivos e racionais para a avaliação de classes de ativos, de 

gestores e de estratégias de investimentos empregados no processo de investimento da 

Entidade; 

 O estabelecimento de diretrizes aos gestores para que eles conduzam o processo de 

investimento em conformidade com os objetivos e restrições de investimento da BB 

PREVIDÊNCIA; 

 Independência ao processo de investimento com relação a um gestor específico, isto é, 

qualquer gestor que venha a conduzir o processo de investimento tem diretrizes bem definidas 

que devem ser seguidas na construção e no gerenciamento das carteiras. 

 

A validade da política de investimento é de 60 meses, sendo realizada sua revisão, no mínimo, a 

cada 12 meses, conforme exigência da regulamentação em vigor. 
 

 

8. DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS 

FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS, OCORRIDOS NO ANO E 

ACUMULADOS ATÉ O PERÍODO EM EXAME 

Não se aplica. 

 

9. INFORMAÇÕES SOBRE RENÚNCIA TRIBUTÁRIA, CONTENDO DECLARAÇÃO 

DO GESTOR DE QUE OS BENEFICIÁRIOS DIRETOS DA RENÚNCIA, BEM 

COMO DA CONTRAPARTIDA COMPROVARAM, NO EXERCÍCIO, QUE SE 

ENCONTRAM EM SITUAÇÃO REGULAR COM OS PAGAMENTOS DOS 

TRIBUTOS JUNTOS À SRFB, AO FGTS E À SEGURIDADE SOCIAL 

Não se aplica. 

 

10. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO IMPACTO SÓCIO-ECONÔMICO DAS 

OPERAÇÕES DE FUNDOS 

Não se aplica  
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11. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA DAR CUMPRIMENTO ÀS 

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU EXPEDIDAS NO 

EXERCÍCIO OU AS JUSTIFICATIVAS PARA O CASO DE NÃO 

CUMPRIMENTO 

 

JANEIRO A DEZEMBRO 2009 
 

 

OFÍCIO/PROC.TCU  

Nº 

DATA ASSUNTO RESPOSTA DATA 

175/09 

SECEX-6 

TC 002.612/2009-7 

04/03/09 Solicita informações relativamente ao Pregão 

Eletrônico nº 53/08. 
Ofício DIJUR/DJUR/Nº 018/2009 - Diretoria 

jurídica prestou  os esclarecimentos necessários. 

 

 

02/03/09 

198/2009 

SECEX-6 

TC-027.982/2008-0 

13/10/08 Prestação de informações e documentos de bens 

na posse do Ministério da ciência e Tecnologia.  
Ofício DIJUR/DJUR/Nº 008/2009 - diretoria jurídica 

prestou todos os esclarecimentos necessários.  
17/03/09 

288/09 

 
SECEX-6 

TC-005.717/2009-2 

19/03/09 Questionamento sobre os motivos que ensejaram a 

desclassificação das empresas Flash Boy Ltda e 
Giro Locadora de Veículos Ltda do Pregão 

Eletrônico nº 03/09. 

Ofício DIJUR/DJUR/Nº 064/2009 - diretoria jurídica 

prestou todos os esclarecimentos necessários. 
(Encerrado em 24/09/09) 

03/04/09  

 

912/09 

6ª SECEX 

TC-012.292/2009-0 

29/05/09 Denúncia da empresa Brasil Mídia Digital por 
possíveis irregularidades na condução do Pregão 

nº 44/08 

Ofício nº 0209/09 – Diretoria Jurídica-EBC , prestou 
todos os esclarecimentos solicitados. 

07/08/09 

726/09 

 

6ª SECEX 

TC-011.333/2009-0 

12/05/09 Representação a BK Consultoria e Serviços 

LTDA, por possíveis irregularidades na condução 

do Pregão 04/09. 

Ofício nº 091/09 – Presidência da EBC, prestou 

todos os esclarecimentos solicitados. 
16/06/09 
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12. INFORMAÇÃO QUANTO AO EFETIVO ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO DE 

CONTROLE INTERNO DOS DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS AOS ATOS 

DE ADMISSÃO E DESLIGAMENTO, BEM COMO AOS ATOS DE CONCESSÃO 

DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO, EXIGÍVEIS NO EXERCÍCIO A 

QUE SE REFERE O RELATÓRIO DE GESTÃO, NOS TERMOS DO ART. 7º DA 

IN/TCU N° 55/2007. 
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13. DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL ATESTANDO QUE AS 

INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS, BEM COMO SOBRE 

CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA 

FIRMADOS ESTÃO DISPONÍVEIS E ATUALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, 

NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS – 

SIASG E NO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE 

REPASSE E TERMOS DE PARCERIA – SICONV, CONFORME ESTABELECE 

OART. 19 DA LEI Nº 11.768, DE 14 DE AGOSTO DE 2008. 
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ITEM C – ANEXO II 
13a. DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 2009 
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13b. DECLARAÇÃO DE QUE AS ATAS DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS 

ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO. 
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20. INFORMAÇÕES SOBRE O ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

RELACIONADOS À SUPERVISÃO DE ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS 

QUE TENHAM CELEBRADO CONTRATO DE GESTÃO. 

 
- Contrato de Gestão com a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP. 

CNPJ: 02.196.013/0001-03. 

 

Objeto: Fomento e a execução de atividades de produção e transmissão de conteúdos de 

radiodifusão educativa, cultural e informativa, de pesquisa, capacitação, planejamento e 

desenvolvimento tecnológico no âmbito público e privado, com vistas à gestão e aperfeiçoamento do 

sistema público de comunicação. 

 

Os recursos foram integralmente repassados. Relatório de prestação de contas apresentado e 

submetido à análise da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da EBC. 
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2009
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APRESENTAÇÃO 

 

 
 A Empresa Brasil de Comunicação – EBC alcançou, em 2009, resultados expressivos na 

implantação, consolidação e gestão do Sistema Público de Comunicação, missão primordial que lhe é 

destinada pela Lei 11.652/2008. Esse sistema é composto pela TV Pública federal (TV Brasil), uma 

agência de notícias (Agência Brasil) e oito emissoras de rádio. As metas fixadas pela diretoria 

executiva e aprovadas pelos Conselhos de Administração e Curador foram cumpridas em sua quase 

totalidade. 

Outra atribuição legal da Empresa é a Prestação de Serviços de Radiodifusão, 

Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal, área em que os resultados foram 

também significativos, com atendimento satisfatório das demandas apresentadas pela Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República, prestação de novos serviços e continuidade dos que 

já vinham sendo prestados anteriormente. Esta atividade é desenvolvida pela Diretoria de Serviços,  

unidade que tem ainda a atribuição de prestar serviços de comunicação e radiodifusão a quaisquer 

entes públicos federais, a preços de mercado e com dispensa de licitação, conforme previsto na Lei de 

criação da EBC. 

Compete ainda à Empresa gerir o Canal Internacional com recursos fixados em programa 

orçamentário específico, e criar as condições para a implantação da Rede Nacional de Comunicação 

Pública – RNCP, o que vem sendo feito por meio do planejamento e viabilização jurídica, técnica e 

financeira do projeto Operador Único da Rede Digital Pública de Televisão. A RNCP, prevista no 

decreto da TV Digital, é composta pela rede do Poder Executivo, gerida pela EBC, e pelas redes do 

Legislativo, do Judiciário, do Ministério da Educação, da Cultura e ainda pela Rede da Cidadania. 

Relativamente ao primeiro programa, a implantação, consolidação e gestão do Sistema 

Público de Comunicação, destacaram-se em 2009 a produção de conteúdos para todos os canais 

públicos acima citados bem como as ações para a ampliação da distribuição da programação, por meio 

de acordos de rede e de compartilhamento de programação com outras emissoras do campo público de 

comunicação, tais como as emissoras educativas e universitárias. Ampliou-se também a oferta da 

programação por meio dos canais por assinatura e através da Banda C, modalidade de recepção de TV 

adotada por um significativo contingente de brasileiros, estimado em 60 milhões de pessoas. 

A televisão pública veiculou mais de seis mil horas de programação ao longo do ano, entre 

programas próprios (em sua maioria inéditos), coproduzidos e licenciados de terceiros. Boa parte dos 

conteúdos inéditos são originários da produção audiovisual independente, o que permitiu pleno 

cumprimento da meta de 5% fixada em lei. 

Na área de jornalismo, foram produzidas e difundidas mais de 360 horas anuais de 

conteúdos jornalísticos e informativos. No restante da programação, as parcerias com as TVs 

educativas e universitárias estaduais possibilitaram a oferta de conteúdos regionais, alcançando aqui 

também a cota de 10%  prevista em lei. Uma terceira vertente da produção de conteúdos é representada 

pelos programas de fomento em parceria com o Ministério da Cultura.  

Para a aquisição de conteúdos, foi adotado o “concurso de produções independentes” sob a 

forma de “pitchings”, mecanismo público e transparente que garantirá legalidade e agilidade à seleção 

dos conteúdos originários da produção audiovisual nacional. Pesquisa de instituto privado constatou, 

no final de 2009, que a televisão pública é conhecida por 34% dos brasileiros, é assistida regularmente 

por 10% da população, dos quais 80% aprovam sua programação. A participação da sociedade na 

gestão dos canais públicos vem sendo assegurada pelo papel ativo do Conselho Curador e da 

Ouvidoria. 
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Na prestação de serviços ao Governo Federal, a EBC Serviços qualificou a programação 

do canal NBR, criando novos programas, realizou a cobertura de todas as viagens presidenciais, 

disponibilizando sinal e imagem para todos os veículos de comunicação, e geriu programas já 

tradicionais como Voz do Brasil, Café com o Presidente, Bom Dia, ministro, prestou serviços de 

locução e transmissão de atos oficiais e conferências públicas e colaborou na estruturação de novos 

instrumentos de comunicação governamental. 

O Sistema Público de Comunicação, entretanto, não se consolidará sem investimentos em 

modernização tecnológica e o reequipamento dos canais nas áreas de produção e transmissão. O plano 

de investimentos definido pela diretoria executiva e aprovado pelo Conselho de Administração foi 

plenamente realizado, com investimentos da ordem de R$ 100 milhões em equipamentos como 

câmeras digitais, ilhas de edição e sistema de gestão de conteúdos.  

Por fim, em 2009 a EBC prosseguiu em programa de institucionalização e ajustamento 

organizacional, aprovando um novo Regimento Interno, um Plano de Cargos e Salários e um conjunto 

de normas e regulações internas. Reformou sua estrutura interna criando uma Secretaria Executiva,  

que congrega todas as funções administrativas, a Diretoria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação e a Superintendência de Programação de TV. A execução orçamentária foi muito bem 

sucedida, com realização de 98% do total de recursos disponibilizados, alcançando uma execução 

orçamentária de 100% no que diz respeito a investimentos, de 96% para os recursos disponíveis para 

custeio e de 99% do orçamento disponível para pessoal.   

 

Este conjunto de resultados, em nossa avaliação, expressam o acerto da criação da EBC e 

atestam o avanço em sua implantação e no cumprimento de sua missão fundamental: implantar e gerir 

um sistema de comunicação complementar e diferenciado, nos termos do artigo 223 da Constituição 

Federal. 

 

 

 

 

 

Maria Tereza Cruvinel 
Diretora-Presidente 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Para atender a operação dos seus diversos produtos e serviços, a EBC conta com a seguinte 

estrutura: 

 Assembléia Geral; 

 Conselho de Administração; 

 Conselho Fiscal;  

 Conselho Curador; 

 Diretoria Executiva, composta pelo Diretor-Presidente, Diretor-Geral e até seis 

Diretores; 

 Secretaria Executiva.  

A Assembléia Geral, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, o Conselho 

Curador e a Diretoria da EBC são os órgãos de administração superior da Empresa, cujas principais 

atribuições estatutárias são a orientação, a aprovação, a fiscalização e o acompanhamento geral dos 

seus negócios. 

Durante o exercício de 2009, a EBC realizou suas ações de forma integrada com as 

seguintes Diretorias: 

 Diretoria da Presidência 

 Diretoria Geral 

 Diretoria de Jornalismo; 

 Diretoria de Serviços; 

 Diretoria de Produção; 

 Diretoria de Suporte e Operações; 

 Diretoria Jurídica; 

 Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação.  (Criada em dezembro de 2009 

com base nos Estatutos, que permitem a redefinição de atribuições das diretorias 

mediante aprovação do Conselho de Administração, observado o limite de diretorias 

fixado em lei). 

A Presidência conta com a Secretaria Executiva como órgão auxiliar que congrega todas as 

atividades da área administrativa da Empresa. 

A EBC possui ainda três Superintendências: a de Rede, vinculada à Presidência, e as de 

Rádio e de Programação de TV, vinculadas à Diretoria-Geral.  
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DESCRIÇÃO DO PROGRAMA E DAS AÇÕES PROGRAMÁTICAS DA EMPRESA 

 

 

O programa de trabalho da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, está inscrito no 

Orçamento da União sob a denominação “DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À INFORMAÇÃO 

JORNALISTICA, EDUCACIONAL E CULTURAL”. A EBC tem como missão fundamental, 

definida por sua lei de criação, a implantação e gestão do Sistema Público de Comunicação, buscando 

realizar a previsão do artigo 223 da Constituição Federal, que haja complementaridade entre os 

sistemas público, estatal e privado de radiodifusão. Define a lei como canais públicos aqueles que, 

explorados diretamente pelo Poder Executivo, são geridos com independência e com a participação da 

sociedade por meio de organismo supervisor representativo, o Conselho Curador. A ação para o 

desenvolvimento desta missão fundamental está descrita no Orçamento Federal como “Gestão do 

Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação”. A ela se agrega, na composição orçamentária,  a 

rubrica “Implantação do Canal Internacional”. 

A mesma lei de criação atribui ainda à EBC a tarefa de prestar serviços de radiodifusão e 

comunicação ao Governo Federal, por demanda da Secretaria de Comunicação Social da Presidência 

da República – SECOM, serviços estes que compõem a ação orçamentária “Prestação de Serviços de 

Radiodifusão, Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal”, atividades 

concentradas pela Diretoria de Serviços da empresa. 

A estas duas ações somam-se ainda a “Gestão e Administração do Programa”, composta 

pelo conjunto de ações administrativas da empresa e a subfunção “Ações de Informática”. 

Este Relatório de Gestão buscará demonstrar as realizações da empresa segundo a natureza 

de suas atividades, que emanam da lei de sua criação e estão expressas na composição de seu 

Orçamento. Assim, o relatório será agrupado em cinco blocos de atividades, a saber: 

 

I.  Gestão do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação; 

II.  Implantação do Canal Internacional; 

III.  Prestação de Serviços de Radiodifusão, Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos 

do Governo Federal; 

IV.  Gestão e Administração da EBC; 

V.  Ações de Informática.  
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I - GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 

O Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação previsto pela Lei 11.652/2008 teve 

como base de criação a concentração, sob a gestão da EBC, dos canais de radiodifusão explorados 

diretamente pela União, antes geridos de forma fragmentária. A consolidação deste sistema prevê o seu 

desenvolvimento e expansão tendo a EBC como Empresa exploradora e gestora, tarefa que se 

desdobra nas seguintes linhas de ação. 

 

 

1. Ações Institucionais para a consolidação do Sistema Público de Comunicação; 

2. Gestão dos Canais Públicos: TV Brasil; 

3. Gestão dos Canais Públicos: Agência Pública de Notícias ( Agência Brasil ) ; 

4. Gestão dos Canais Públicos: Sistema de Rádio; 

5. Participação da Sociedade: Ouvidoria e Conselho Curador; 

6. Planejamento da Plataforma Única de Transmissão para Rede Digital Pública. 
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1. AÇÕES INSTITUCIONAIS PARA A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA 

PÚBLICO DE COMUNICAÇÃO 

 

Um conjunto de ações institucionais foi desenvolvido pela diretoria executiva e em 

particular pela diretoria da Presidência, com sua atribuição regimental de representar a Empresa, em 

busca dos seguintes objetivos: 

 Divulgar a natureza, a estrutura e o funcionamento do Sistema Público de 

Comunicação, com vistas a seu maior conhecimento; 

 Prestar contas à sociedade  sobre o andamento da implantação do sistema e buscar seu 

crescente envolvimento e participação na gestão dos canais públicos; 

 Estabelecer novas parcerias institucionais e fortalecer as já existentes, no plano 

nacional e internacional; 

 Assegurar a presença da EBC no panorama nacional da radiodifusão e das 

comunicações como ente público e complementar; 

 Buscar parcerias e oportunidades que resultem na geração de receitas próprias para a 

EBC, aumentando sua independência em relação às dotações orçamentárias federais. 

Neste sentido, a Diretoria da Presidência desenvolveu as seguintes atividades: 

1. Comparecimento a uma audiência pública no Senado Federal sobre o estágio de 

implantação da EBC e seus canais, na qual houve amplo reconhecimento de que o 

sistema vem sendo implantado com eficiência, prestando serviços complementares 

relevantes e guardando independência editorial em relação ao Governo Federal; 

2. Participação em 35 debates organizados por diferentes instituições da sociedade sobre a 

TV Pública e o sistema EBC; 

3. Concessão de 35 audiências a pessoas e instituições na sede da EBC sobre diferentes 

temas; 

4. Apresentação de 11 conferências sobre o mesmo tema em diferentes eventos; 

5. Concessão de 19 entrevistas a diferentes veículos de comunicação, públicos e privados; 

6. Participação em 13 fóruns e eventos externos, com destaque para o II Fórum Nacional 

de TVs Publicas e a I Conferência Nacional de Comunicação;  

7. Realização de 12 visitas institucionais;  

8. Realização de viagem internacional à Inglaterra, para contatos com a emissora Publica 

BBC, à China, para encontros com dirigentes do Sistema Público daquele país, e à 

Espanha, para início de parceria com a TV Pública espanhola; 
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9. Realização realizadas 30 (trinta) reuniões internas, sendo seis reuniões do Conselho 

Curador; cinco reuniões do Conselho de Administração; 11 reuniões da Diretoria 

Executiva e oito reuniões do Comitê de Programação e Rede; 

10. Publicação de 9 artigos tratando do tema da comunicação pública; 

11. Comparecimento a oito audiências com dirigentes da administração pública federal em 

busca de soluções para questões enfrentadas pela EBC.  

 

Em dezembro de 2009 a EBC realizou, sob a coordenação da Presidência e da Diretoria de 

Serviços, o Seminário “EBC – Em Construção”, com a participação de diferentes instituições para 

debater o estágio de implantação da Empresa e do Sistema Público de Comunicação. 
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2. Gestão dos Canais Públicos: TV BRASIL 

 

A TV Pública Federal -TV Brasil, criada em dezembro de 2007 a partir das emissoras TV 

Nacional/Brasília, TVE-RJ e TVE-MA, desenvolveu em 2009 um conjunto de ações com vistas ao 

cumprimento de seu objetivo fundamental: oferecer uma programação diferenciada, essencialmente 

informativa, infantil, cultural, artística, científica e formadora da cidadania.  

Sua rede própria de difusão da programação é composta pelos seguintes canais: 

- TV Brasil, Brasília-DF, Canal 2 VHF analógico - canal 15 UHF digital, canal 16 da NET 

cabo analógico e canal 116 da Sky-Direct TV. Antigo canal da TV Nacional/Radiobrás; 

- TV Brasil, Rio de Janeiro- RJ - Seus estúdios estão instalados na Avenida Gomes Freire, 

474, Bairro da Lapa.  

- TV Brasil, São Luis-MA - Canal antigamente explorado pela TV Educativa do 

Maranhão. Tem sede, com dois estúdios, na Avenida Armando Vieira da Silva, Bairro de Fátima, São 

Luís (MA) e pode ser sintonizada em São Luís pelo Canal 2 VHF analógico. 

- TV Brasil, São Paulo - SP. Implantada pela EBC logo após sua criação, tem sede com dois 

estúdios na Avenida Mofarrej, 1.200, Bairro Vila Leopoldina, em São Paulo (SP).  

 

Esta malha de cobertura é suplementada pela associação com TVs Educativas e 

Universitárias estaduais, formando a Rede Pública de Televisão, e por canais consignados à EBC e 

operados, mediante acordo, por universidades federais. A programação é também acessível aos 

usuários de antena parabólica que acessam televisão pela Banda C, diretamente do satélite. A Lei de 

criação da EBC determinou ainda a oferta da programação por todas as operadoras de televisão por 

assinatura nas diferentes modalidades tecnológicas. 

As principais ações de implantação e gestão da TV Pública estão agrupadas nos seguintes 

capítulos: 

 

2.1 Oferta e Gestão de Conteúdos para a TV Pública; 

2.2 Gestão de Acervos, Documentação e Pesquisa; 

2.3 Divulgação e Comunicação da Programação; 

2.4 Formação de Rede, Cobertura e Sinal; 

2.5 Ações de Suporte, Manutenção e Engenharia. 

 

A gestão da TV Pública envolve transversalmente a Diretoria da Presidência e a Diretoria 

Geral, na supervisão estratégica e operacional,  as diretorias de Jornalismo e de Produção, produtoras 

de conteúdos,  a Diretoria de Suporte e Operações, no fornecimento de meios técnicos e operacionais, 

assistência e manutenção da infraestrutura, a Secretaria Executiva e a Diretoria Jurídica, na 

viabilização de meios diversos para a execução das atividades finalísticas. 
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2.1 Oferta e Gestão de Conteúdos  

Em 2009, a TV Brasil ampliou consideravelmente a oferta de programação diferenciada 

para seus canais e para toda a rede pública de televisão, renovando em 25% a grade de 20 horas diárias 

de transmissão.  

Para melhorar a gestão de conteúdos da televisão pública foram tomadas três importantes 

iniciativas: 

a) separação entre as unidades de produção de conteúdos e de programação, antes 

concentradas por uma única diretoria, a de Programação e Conteúdo, redefinida como 

diretoria de Produção. Para absorver e gerir a programação, com independência em 

relação às áreas produtoras, foi criada a Superintendência de Programação de TV, 

vinculada à Diretoria Geral; 

b) regulamentação do Comitê de Programação, colegiado interno previsto nos Estatutos 

da EBC, encarregado de aprovar as produções, contratações, licenciamentos e 

mudanças na programação dos canais públicos. Este comitê é composto pela Câmara 

de Rádio e a Câmara de Televisão; 

c) instituição de Norma, por Deliberação do Conselho de Administração, prevendo os 

concursos para produções independentes sob o modelo denominado “Pitching”, 

guardando sintonia com a Lei 8.666 mas assegurando mecanismos específicos de 

verificação de qualidade e adequação dos conteúdos. 

A programação da TV Pública é composta por produtos originários de três fontes distintas: 

a) produção de conteúdos informativos e jornalísticos, sob a responsabilidade da 

Diretoria de Jornalismo; 

b) produção de conteúdos culturais, infantis, artísticos, científicos e formadores da 

cidadania. A diretoria de Produção produz os conteúdos próprios e coordena a 

aquisição de conteúdos da produção independente e dos conteúdos regionais 

originários das emissoras associadas, em sintonia com a Superintendência de Rede; 

c) licenciamento de obras audiovisuais produzidas por terceiros (filmes, documentários e 

séries), atividade desenvolvida pela Superintendência de Programação de TV. 

2.1.1 Conteúdos Informativos e Jornalísticos 

A Diretoria de Jornalismo é responsável pela produção dos conteúdos informativos da 

programação da TV Brasil, divindo-se esses entre os programas jornalísticos propriamente ditos e os 

programas informativos que ampliam o conceito de informação, como os de debate e reportagens 

especiais. Ao longo de 2009, foram desenvolvidas ações que viabilizaram o lançamento de novos 

produtos, buscando consolidar a credibilidade e aprimorar a qualidade dos serviços informativos 

oferecidos pela TV Brasil.  A Diretoria de Suporte responde pelas operações necessárias às atividades 

da Diretoria de Jornalismo. 

2.1.1.1 Manutenção e Aprimoramento em Telejornalismo 

Programas que já estavam no ar foram aprimorados com investimentos em diferentes 

aspectos da produção e veiculação: 
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a) Repórter Brasil – É um telejornal diário, com uma edição matinal e outra noturna, que 

leva ao cidadão informação correta, completa, isenta e apartidária, totalizando 9.400 

horas de transmissão. O telejornal faz uso de informações internacionais de seu 

correspondente na África, de agências internacionais e da colaboração das emissoras 

educativas e universitárias associadas, responsáveis por cerva de 25% do noticiário 

veiculado. Seu quadro “Outro Olhar” acolhe conteúdos colaborativos dos cidadãos. Em 

2009, o telejornal desenvolveu, produziu e implantou seu cenário e sua identidade 

visual. 

Um dos maiores avanços na gestão do Repórter Brasil em 2009 foi a implantação de seu 

novo “site” na Internet, no final do ano. Com disponibilização de vídeos sob demanda e 

transmissão ao vivo, o “site” amplia o alcance do telejornal e constitui-se em 

instrumento fundamental para estimular a participação do público e a interatividade no 

telejornal. Nele podem ser agrupadas mais de 60 reportagens diárias. Graças a um 

sistema desenvolvido pela divisão Multimídia da Diretoria de Jornalismo, o telejornal 

passou a contar com os mecanismos mais avançados e práticos para que telespectadores 

e usuários da internet possam assistir, quando quiserem, a todas as edições do Repórter 

Brasil, mas também comentem reportagens, enviem pautas e vídeos, baixem e reenviem 

as matérias, escrevam mensagens diretamente para a tela da TV, respondam ou sugiram 

a Pergunta do Dia. Na primeira fase de implantação, foram registrados mais de 14 mil 

acessos de usuários por dia, número que deve ampliar-se consideravelmente com o 

aumento da divulgação do endereço eletrônico. 

O Repórter Brasil destaca-se também pela inovação, com destaque para duas 

experiências: 

 

 “Outro Olhar” - Quadro que abriu espaço ao jornalismo participativo de forma 

inédita num telejornal de emissora de TV aberta. Em 2009, alcançou credibilidade e 

aumento significativo de colaboradores. Foram exibidos 110 vídeos produzidos 

pela sociedade civil e enviados das cinco regiões do país, com ênfase às regiões 

Nordeste e Sudeste. A média de exibição foi de 2,5 exibições por semana, sendo 

que nenhuma semana ficou sem a veiculação do quadro durante todo o ano. A 

temática foi abrangente: política, cultura, economia, esporte, cidades, ciência e 

tecnologia e meio ambiente. 

 Novas linguagens - A participação do “rapper-repórter” Fábio Fetter, de São 

Paulo, foi  outra inovação do Repórter Brasil, implantada em 2008 e mantida em 

2009. A cada 15 dias, uma reportagem rimada retratando a realidade da periferia. 

Uma dessas reportagens, sobre educação, fez jus à Menção Honrosa do prestigioso 

Prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos. O telejornal adotou ainda outro 

“sotaque” brasileiro a sua narrativa, com a participação do improvisador Ivanildo 

Vilanova, a "Águia do Improviso", e de Raimundo Caetano, o "Arquiteto do 

Repente", como são conhecidos os dois repentistas mais conceituados e populares 

do Nordeste. Os dois, lado a lado, improvisam cantorias baseadas no noticiário, a 

cada quinze dias, alternando com o “rapper-repórter”. 
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 Diversidade da informação e coberturas internacionais  

Informações originárias das emissoras associadas - O esforço de levar aos 

brasileiros a diversidade e a pluralidade de todas as regiões do país, a TV Brasil 

enviou, ao longo de 2009, repórteres aos 26 estados brasileiros. Contribui também 

para a diversificação das fontes de informação a participação das emissoras 

estaduais, educativas, comunitárias e legislativas de todo país, que enviam 

diariamente uma média de 25 reportagens televisivas, utilizadas nas duas edições 

diárias do telejornal Repórter Brasil. Em média, as emissoras parceiras são 

responsáveis pela elaboração de 15 e 25% do material exibido nos telejornais da 

TV Brasil. No total, 29 emissoras públicas tiveram colaborações exibidas no 

Repórter Brasil.  

Fizeram parte desse esforço conjunto as seguintes emissoras: Rede Minas, TV 

Ceará, TV Aperipê/Sergipe, TVE/Bahia, TV Universitária de Roraima/Boa Vista, 

TVU São Carlos/SP,  TV Itararé/Campina Grande, TVU Pernambuco (PE), TV 

Miramar/ Paraíba, TCV Cultura do Amazonas/Manaus, TV UFMG/MG), ULBRA 

TV/RS,  UNISULTV/SC, FURB TV/SC,   TV Brasil Esperança/ Itajaí(SC),  

ARTV Araranguá/SC,  TVU/ RN, TV Antares/ Piauí, TV Universitária  de Mato 

Grosso/Cuiabá, TV Aldeia/AC-Rio Branco,  TV Brasil Central/Goiânia-GO,  TV 

Brasil Pantanal/MS, TVE/Alagoas, TV Cultura do Pará, TVE/ Paraná,  TV 

Palmas/TO, TVE/ES. 

 Coberturas internacionais - A oferta de conteúdos internacionais também cresceu 

em 2009. A TV Brasil divulgou conteúdos informativos e jornalísticos originários 

de 34 países, aos quais enviou equipes para a cobertura de eventos ou fatos 

relevantes: Estados Unidos, Trinidad e Tobago, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 

Haiti, Chile, Argentina, Peru, Bolívia, Venezuela, Uruguai, Arábia Saudita, China, 

Turquia, Inglaterra, Itália, Rússia, Dinamarca, Bélgica, Ucrânia, Alemanha, 

Portugal, Angola, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, África do Sul, Namíbia, 

Botsuana, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. 

b) Outros Telejornais - A TV Brasil veicula ainda os seguintes telejornais, mantidos e 

aprimorados ao longo de 2009: 

 Repórter Cidade – DF - O Repórter Cidade é o telejornal regional semanal da TV 

Brasil em Brasília, com duração de meia hora, exibido aos sábados. A principal 

característica do telejornal é ser temático, a cada semana um novo tema se 

apresenta. Diferentemente de outros telejornais da TV Brasil, o Repórter Cidade 

não possui um cenário e a cada semana é gravado em local diferente. A produção 

média semanal é de 26 a 27 minutos. O foco do Repórter Cidade é o Distrito 

Federal e o Entorno, região em que vive uma população de mais de 4 milhões de 

habitantes. 

 Repórter Rio - O Repórter Rio é o telejornal regional diário da TV Brasil no Rio 

de Janeiro, com duração de meia hora, que alimenta com várias reportagens os dois 

jornais de rede, dos quais também aproveita produções. O foco do Repórter Rio 

está nas regiões onde vive a maioria da população, as zonas Norte e Oeste da 

capital, com atenção especial aos municípios da populosa Baixada Fluminense. As 

notícias da Zona Sul da cidade são sempre objeto de discussão para que a 

abordagem de cada fato seja útil para o cidadão. 
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 TV Brasil São Luís, Maranhão - A TV Brasil em São Luís produz um telejornal 

local diariamente nos mesmos moldes do Repórter Rio. A equipe também produz 

reportagens para os Telejornais de Rede, o Repórter Brasil Manhã e o Repórter 

Brasil Noite. A diretoria de Suporte está providenciando equipamentos que 

possibilitarão maior colaboração da rede na produção de informações para a rede 

TV Brasil.  

 Jornal Visual - O Jornal Visual é um programa jornalístico diário com dez minutos 

de duração. Cumpre o objetivo de levar informações jornalísticas a pessoas surdas, 

com ênfase em assuntos diretamente ligados às pessoas com necessidades especiais. 

É o único telejornal diário de TV aberta no Brasil com este perfil. Acompanha as 

reivindicações, lutas e conquistas deste público, com ênfase na superação de 

barreiras sociais. Em 2009, o JV realizou 44 entrevistas com profissionais da área e 

representantes com deficiência. Os entrevistados surdos foram entrevistados em sua 

própria língua, a LIBRAS. O jornal exibiu ainda 172 matérias com portadores de 

necessidades especiais. Quatro universitários produziram 84 monografias sobre o 

Jornal Visual. A maior parte do programa, no entanto, veicula reedições de 

reportagens feitas para os telejornais de rede Repórter Brasil e o telejornal local 

Repórter Rio. 

c) Transmissões Especiais - Cumprindo a determinação de expressar a diversidade 

cultural, social e regional do Brasil, a TV Pública realizou transmissões especiais em 

que se destacam a cobertura de festas tradicionais como o Carnaval, festas juninas e 

Círio de Nazaré e eventos como o Desfile de 7 de Setembro, o Sorteio dos grupos da 

Copa do Mundo e a Solenidade de Escolha da sede das Olimpíadas 2016. 

d) Núcleo de Programas Especiais - O objetivo dos programas informativos especiais é 

ampliar a faixa de reflexão da TV Brasil, oferecendo produtos jornalísticos que 

discutam temas atuais na política, economia, cultura, educação, diversidade social e 

ofereçam informações sobre países pouco cobertos pela mídia comercial, como os do 

continente africano. Os programas têm produção distinta: usando a própria estrutura da 

EBC, coproduções ou produções independentes.  

Neste segmento, foram mantidos e aprimorados os seguintes programas especiais pré-

existentes: Caminhos da Reportagem (grandes reportagens sobre a realidade nacional e 

internacional, semanal, 52 minutos), Três a Um (programa semanal de debates, de uma 

hora de duração),  De lá pra Cá (programa semanal, 45 minutos, sobre fatos históricos), 

Observatório da Imprensa (debates sobre a mídia, programa semanal de uma hora), Ver 

TV (programa semanal com debates debate sobre televisão brasileira),  e dois programas 

esportivos, Esportvisão e Stadium. 

2.1.1.2 Novos Programas  

Foram criados três novos programas semanais da chamada “faixa de reflexão” da TV 

Pública: 
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 “Nova África” – O programa busca mostrar o continente africano aos brasileiros por 

meio de uma abordagem jornalística. Os primeiros programas tiveram como objetivo 

apresentar a história dos povos e a atualidade das suas tradições. Na fase seguinte, 

começou a mostrar os grandes centros e os grupamentos urbanos das cidades africanas, 

a política e economia dos países e os reflexos que as guerras de independência tem até 

hoje sobre a forma como a África pensa a sua modernidade. 

 “Papo de Mãe” – Programa semanal que busca discutir temas ligados à educação dos 

filhos e a todos os problemas da vida em família,  numa conversa entre as 

apresentadoras, que são mães e especialistas. Conta ainda com reportagens externas 

que buscam trazer para o estúdio opiniões representativas de toda a diversidade 

cultural, social e econômica da população, principalmente das mães. Carreira e 

Maternidade, Limites, Pais Separados e Consumismo foram alguns dos temas 

abordados. 

 “Paratodos” – Programa semanal, no formato revista, que divulga manifestações 

artísticas populares brasileiras. Música, artes plásticas, cinema, dança, teatro, literatura 

e culinária são tratados sempre do ponto de vista da produção cultural popular, 

diferenciando-se assim do tradicional jornalismo cultural, que privilegia o que é 

sucesso na indústria cultural. Privilegia a produção cultural dos circuitos alternativos e 

das periferias das grandes metrópoles, das pequenas cidades, vilarejos e do meio rural.  

2.1.1.3 Núcleo de Esportes 

O Núcleo de Esportes, baseado no Rio, é responsável pela produção de todas as 

reportagens da área para os telejornais Repórter Brasil Noite, Repórter Brasil Manhã, Repórter Rio e 

Jornal Visual e por dois programas semanais: Stadium e Esportvisão. O Stadium é uma revista 

semanal focada principalmente nos esportes olímpicos e o Esportvisão resume os fatos mais 

importantes do futebol brasileiro, com comentários, entrevistas, debates e imagens dos gols e lances 

dos jogos. 

2.1.2 Conteúdos Infantis, Culturais, Artísticos, Científicos e Formadores da 

Cidadania 

Este segmento da programação da TV Brasil está sob a responsabilidade da Diretoria de 

Produção (que responde pelas produções próprias ou adquiridas) e da Superintendência de 

Programação de TV (responsável pelo licenciamento de obras de terceiros). A Diretoria de Suporte 

responde pelas operações necessárias, em parceria com a ACERP – Associação de Comunicação 

Educativa Roquete Pinto, com a qual a EBC mantém Contrato de Gestão.  

Os conteúdos  infantis, culturais, artísticos, científicos e formadores da cidadania exibidos 

pela TV Brasil têm as seguintes origens: 

 Produções próprias, com apoio da ACERP, via contrato de gestão; 

 Aquisições da produção audiovisual independente, contratadas ou coproduzidas; 

 Coproduções com as televisões educativas e universitárias associadas; 

 Licenciamentos nacionais e internacionais; 
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 Programas originários de políticas públicas de fomento ao setor audiovisual, 

desenvolvidas em parceria com o Ministério da Cultura e outras instituições. 

2.1.2.1 Gestão da Produção e dos Conteúdos 

Em sua unidade produtiva do Rio de Janeiro, a Diretoria de Produção adotou medidas de 

gestão para racionalizar a concepção e direção dos programas veiculados, distribuindo-os entre três 

gerências executivas que funcionam como núcleos de supervisão, controle de qualidade, aferição de 

audiência e coordenação das atividades produtivas.  

Para agilizar a seleção de conteúdos da produção independente, a EBC adotou os 

concursos sob a forma conhecida no mercado como Pitchings. A Norma, elaborada pela Presidência e 

a Diretoria Jurídica, foi aprovada pelo Conselho de Administração da empresa, e constitui-se no 

lançamento de editais públicos para a apresentação de projetos, com formato e preço pré-definidos. 

Uma comissão de seleção, composta de profissionais da EBC e externos, de notório reconhecimento 

no setor, seleciona dez finalistas, que por sua vez apresentarão seus projetos em sessão á publica e 

aberta à comissão, nesta fase final valendo-se de recursos de demonstração áudio visuais. Em 2009, 

sob a coordenação da Diretoria de Produção e do Núcleo de Licitações da Secretaria Executiva,  a TV 

Brasil realizou com êxito seu primeiro concurso de produções independentes, que resultou na produção 

do programa ambiental “Sustentáculos”. Em dezembro, foi lançado o edital para novos três concursos, 

com temáticas educativas e culturais. 

A Superintendência de Programação de TV foi implantada, absorvendo as atividades de 

licenciamento e organizando a nova estrutura encarregada da gestão executiva da programação. Uma 

norma para licenciamento de produções nacionais através de credenciamento eletrônico foi aprovada 

pelo Conselho de Administração e está em implantação; 

2.1.2.2 Oferta de Conteúdos  

Em Setembro de 2009 a TV Brasil lançou uma nova programação que renovou em 25% a 

grade de exibições. O conjunto de conteúdos foi composto com programas próprios ou licenciados. 

Com vistas à continuidade deste movimento, a Diretoria de Produção desenvolveu 

atividades em duas frentes. Em uma dela, as ações para produção e aquisição de novos conteúdos; em 

outra, ações para a reforma e atualização de um conjunto de programas tradicionais, já em exibição, 

portadores de prestígio e audiência porém carentes de atualidade técnica e narrativa. 

a) Novos conteúdos: 

 Produções Especiais e Interprogramas próprios - Ao longo de 2009 foram 

produzidos e veiculados programas especiais relacionados a datas e efemérides, e 

exibidas duas séries de Interprogramas educativos: “Gentileza Urbana e 

Solidariedade” e “Primavera”;  

 Produções próprias e coproduções - Buscando cumprir sua missão de incentivar, 

fomentar e garantir a participação da produção independente na programação da 

TV Pública, foram realizadas ou contratadas em 2009 as seguintes produções ou 

coproduções: 

1. História do Brasil – Série de 10 episódios sobre acontecimentos marcantes da 

história  brasileira,em coprodução com a Conspiração Filmes; 
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2. Melhor Assim – Série de quatro programas musicais apresentados pela 

intérprete Teresa Cristina com a participação de grandes nomes da música 

popular brasileira; 

3. Capoeira – Série de quatro programas sobre a arte marcial brasileira; 

4. Amazônia Adentro – Série de quatro programas que revisita cenários e 

episódios marcantes da região amazônica, como garimpos de Serra Pelada, os 

projetos de preservação da Serra da Canastra, a construção da Transamazônica e 

Projeto Jarí; 

5. Almanaque Brasil – Parceria com a TV Cultura de São Paulo, levará para a 

TV as criações, em revista impressa, do artista gráfico Elifas Andreatto; 

6. A Turma do Pererê – Nova temporada da prestigiosa série infantil produzida 

pela antiga TVE; 

7. Brasília – Um Sonho de Três Séculos – Série de cinco documentários sobre a 

história da transferência da capital para o Planalto Central, desde a 

Inconfidência até a inauguração de Brasília; 

8. Repentistas – Série inédita de interprogramas. São 15 episódios de 60 segundos 

mostrando a arte dos repentistas pelo Nordeste; 

9. Samba na Gamboa – Nova temporada do programa de sucesso apresentado 

pelo sambista Diogo Nogueira; 

10. Revista do Cinema Brasileiro – Nova temporada do conhecido programa 

sobre o panorama do cinema nacional; 

11. Curta Brasil – Programa destinado à divulgação do curta-metragem nacional, 

agora sob novo formato; 

12. TV Piá – Série infantil concebida pela produtora, sob a forma de talk-show 

entre crianças de diferentes camadas sociais; 

13. Ser Saudável - Série coproduzida com a TV UNISINOS, aborda questões de 

saúde em diferentes fases da vida humana, bem como diversas doenças e 

providências para evitá-las; 

14. Em Extinção – Série internacional de 6 documentários sobre os riscos para a 

sobrevivência de seis espécies de animais no Brasil e em outros países; 

15. A Batalha do Cerrado – A história de Manuel da Conceição contada em 

quatro episódios de 26 (vinte e seis) minutos; 

16. A Câmara e o Violoncelo – Programa especial de 52 (cinquenta e dois) 

minutos que conta a vida e a obra de Antonio de Menezes, acompanhando-o em 

turnês pelo mundo; 

17. O Dia que durou 21 anos – Documentário de Flavio Tavares sobre a vida no 

exílio durante o regime militar; 
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18. Sustentáculos – Série de programas ambientais decorrentes da realização do 

primeiro concurso público de produções independentes. 

 

 Produções Regionais – Para cumprir a meta de exibir 10% de conteúdos regionais 

em sua grade, conforme previsão da Lei 11.652/2008, a TV Brasil contratou junto 

às emissoras educativas e universitárias associadas a produção dos seguintes 

conteúdos:  Dango Balango, Diverso e Rede Jovem Cidadania (TV Minas), 

Periferia (TV Aperipê-SE), Abrakaban (TVE-BA) e Catalendas (TV Cultura do 

Pará). 

b) Reforma e atualização de programas já veiculados 

Uma avaliação dos programas mais antigos exibidos pela TV Brasil, originários da antiga 

TVE, incorporada pela nova TV Pública, indicou a conveniência de mantê-los no ar, pela adequação 

dos temas que abordam e o prestígio e conhecimento já acumulados, mas também à necessidade de 

adequações nos aspectos visual, narrativo e estético. Começaram então a ser modificados ou 

atualizados os seguintes programas: 

 “Atitude.com” – Programa para jovens já consolidado, será recriado sob outro 

nome -  “Estúdio Móvel”, que lhe dará mais mobilidade e vitalidade; 

 “Código de Barras” – Antigo programa sobre direitos do consumidor, foi tirado 

do ar para dar lugar a novo programa sobre consumo consciente; 

 “A Grande Música”  - O programa dedicado à musica erudita passou a ser 

gravados com captações externas, atenuando dificuldades de iluminação; 

 “Sem Censura” – O tradicional programa de entrevistas das tardes da TV Brasil 

passou pelo planejamento de novo cenário, nova equalização de câmeras e novo 

posicionamento dos refletores e novos recursos técnicos para a apresentadora; 

 “Cena Musical” – O programa que registra espetáculos musicais ganhou direção 

profissional e procedimentos mais rígidos quanto a direitos de exibição; 

 “Arte com Sérgio Brito” – Tradicional programa sobre a cena teatral com o 

grande ator brasileiro, passou por novo planejamento que começa a ser 

implementado para elevar sua qualidade estética e artística. 

2.1.2.3 Licenciamentos  

Com a criação da Superintendência de Programação, teve início uma nova gestão de 

conteúdos na TV Pública, a partir da implementação de grade conceitual aprovada pelo Conselho 

Curador, em que se destaca a oferta de seis horas de programação infantil de qualidade. A 

Superintendência assumiu também a atribuição de licenciar os conteúdos complementares, nacionais 

ou internacionais, para garantir a veiculação de uma grade diária de 20 horas.  

Os licenciamentos são compostos por programas infantis de reconhecida qualidade 

internacional, que complementam a produção infantil nacional exibida e por filmes e documentários 

nacionais, em cumprimento à missão legal da EBC de fortalecer o cinema e o setor audiovisual 

brasileiros. Além de fortalecer a programação, os licenciamentos propiciaram a oferta de 
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programações especiais temáticas em diferentes momentos, em sintonia com a agenda nacional. E, por 

fim, cumprem a finalidade prevista em lei, de fortalecer e valorizar o cinema nacional. 

 

 

Em 2009, a EBC licenciou um total de 165 obras nacionais para exibição na grade da TV 

Brasil e emissoras associadas. As obras licenciadas diferenciam-se em longas metragens dos gêneros 

ficção e documentário, médias de ficção e documentário e curtas metragens de ficção e animação, 

além dos programas, interprogramas e séries. Em setembro de 2009, foi criada a janela “Média 

Nacional” destinada aos médias metragens de produção nacional do gênero ficção, com duração de 20 

a 30 minutos. 

QUADRO 1 - DETALHAMENTO DOS LICENCIAMENTOS 

REALIZADOS POR GÊNERO 

 

 

 

2.1.2.4 Ações Institucionais e de Fomento 

Fomentar e incentivar a produção audiovisual brasileira é uma das atribuições da Televisão 

Pública, fixada em sua lei de criação.  Responsável pelo desenvolvimento e implementação de 

políticas públicas com esta finalidade, o Ministério da Cultura é importante parceiro da TV Brasil em 

programas que resultam na produção de conteúdos para a TV Pública, destacando-se, entre eles: 

 DOC TV e Carteiras Especiais – Programa criado em 2003 de incentivo à produção 

de documentários. Em 2009, na quarta edição do programa, foram produzidos mais 57 

documentários, sendo 35 realizados com recursos do programa e 22 produzidos pelas 

Carteiras Especiais; com orçamentos viabilizados a partir da articulação de recursos de 

empresas do setor público e/ou privado. A EBC/TV Brasil foi responsável pelo aporte 

integral dos recursos dos projetos vencedores nos Estados do Rio de Janeiro, Maranhão 

e no Distrito Federal, somando investimentos da ordem de R$ 330 mil; 

 DOC TV IB II América Latina – Programa realizado com apoio da Conferência de 

Autoridades Audiovisuais e Cinematográficas da Iberoamérica (Caaci). É realizado no 

Brasil por parceria entre a EBC/TV Brasil, TV Cultura/FPA e Secretaria do Audiovisual 

do Ministério da Cultura (SAV/MinC). Em 2009 foram produzidos 14 documentários 

em diferentes países ibero-americanos para exibição nas respectivas televisões públicas. 

A EBC aportou ao programa R$ 17 mil; 
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 DOC TV CPLP - Programa dedicado ao fomento de documentários de língua 

portuguesa nos países que compõem a CPLP. Foram produzidas nove obras 

audiovisuais do gênero em 2009, com investimentos de 50 mil euros aportados pelos 

ministérios da Cultura do Brasil e Portugal. A EBC forneceu apoio técnico e garantia de 

exibição na TV Brasil; 

 FIC TV - Programa de incentivo à produção de teledramaturgia para TV Pública 

financiado pelo Ministério da Cultura, com aportes de quase R$ 7 milhões. A EBC 

forneceu apoio técnico-operacional nas etapas de seleção dos projetos e exibirá todo o 

conteúdo produzido pelo Programa FIC TV; 

 Anima TV - Programa de incentivo à produção de conteúdos de animação infanto-

juvenil, que resultará na produção de duas séries completas para exibição na TV 

Pública. Do custo total de R$ 4,2 milhões, a EBC/TV Brasil aportou R$ 2,1 milhões; 

 Curta Criança 2009/2010 - Concurso para a produção de curta-metragens infantis, co-

financiados por EBC e Ministério da Cultura. A EBC aportou R$ 500 mil para a 

coprodução de 13 obras; 

 ETNODOC - Programa de apoio à produção de Documentários Etnográficos sobre o 

Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro – ETNODOC, que produzirá 15 

documentários. A TV Brasil assumiu o compromisso de exibição; 

 Concurso de Roteiros Rucker Vieira – Iniciativa da Fundação Joaquim Nabuco – 

FUNDAJ. A EBC/TV Brasil forneceu apoio técnico-operacional na elaboração do edital 

de 2009; 

 Longa DOC - O concurso LONGADOC, copatrocinado por EBC e SAV/Ministério da 

Cultura, financiará a produção de cinco longa-metragens do gênero documentário, a 

partir de edital para seleção pública de projetos. A EBC aportou R$ 600 mil e assumiu o 

compromisso de exibição que lhe renderá oito horas de programação inédita; 

 Brasília 50 Anos – Edital para a seleção de um documentário sobre os 50 anos da 

capital federal. Financiamento do Ministério da Cultura (R$ 400 mil) e compromisso de 

exibição e apoio técnico da TV Brasil. 

2.2 Gestão de Acervos, Documentação e Pesquisa 

A EBC realizou em 2009 investimentos em tecnologia da informação, voltados para a 

televisão digital, que terão profundo impacto sobre a gestão de acervo e tráfego de informação e 

conteúdos na televisão pública e demais canais geridos pela Empresa. Para isso, será unificada a gestão 

de acervos numa unidade que será responsável pela atividade em todas as unidades da EBC. 

Com vistas ao desenvolvimento desta importante atividade, foi implantada em 2009 a 

unidade de acervo e documentação da sede regional de São Paulo, até então inexistente. 

No Rio de Janeiro, onde o trabalho é realizado pela ACERP, através do Contrato de 

Gestão, houve o prosseguimento do projeto de digitalização de acervos de televisão e foram realizados 

investimentos em capacitação de pessoal. Foram realizadas 18.601 pesquisas de conteúdo e foram 

decupadas 643 fitas com conteúdos diversos, totalizando 815 horas. Especificamente em Jornalismo, 

foram decupadas 49 horas de conteúdos. A digitalização, encodagem ou transcodificação de materiais 
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em vídeo destinados à inserção em programas ou no site da TV Brasil somou 14.268 atendimentos ao 

longo de 2009. 

 

 

Em Brasília, o setor de Arquivo, ligado à Secretaria Executiva, realizou,  em 2009, um 

diagnóstico quantitativo do acervo herdado pela EBC em Brasília,  com o objetivo de preservar a 

memória institucional e dos veículos públicos e governamentais. Estas atividades deverão ser 

transferidas para a nova unidade de gestão a ser implantada, unificando os procedimentos em todas as 

unidades regionais, com utilização das novas tecnologias adquiridas pela Empresa. 

 

 

QUADRO 2 - QUANTITATIVO DO ACERVO INVENTARIADO EM BRASILIA 

 

SUPORTE QUANTIDADE 

Papel 2.000 metros lineares 

Fita magnética 1.217 unidades 

Fotos 34.096 unidades 

Contatos (negativos) 1.018.080 unidades 

Slides 6.752 unidades 

CDs 2.000 unidades 

Discos de vinil 21.376 unidades 

Fitas Cassete 2.300 unidades 

                                                               Fonte: Gerência de Material e Patrimônio 
 

Atualmente os documentos audiovisuais, que consistem em fitas Betacam de 10, 20, 30, 60 

e 90 minutos e U-Matic, acumulados pela EBC, encontram-se armazenados em um arquivo no prédio 

do SRTVS 701, SCRN 702/703 – bloco B (subsolo) e bloco D (subsolo). Sua quantificação apresenta-

se de acordo com o quadro a seguir: 

 

QUADRO 3 - LOCALIZAÇÃO DOCUMENTOS 

AUDIOVISUAIS EM BRASILIA 

 

LOCAL QUANTIDADE 

SRTVS 701 5.612 unidades 

SCRN 702/703 bloco B 9.709 unidades 

SCRN 702/703 bloco D 6.994 unidades 

TOTAL 22.315 unidades 

                                                                                                    Fonte: Gerência de Material e Patrimônio 
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Durante o exercício de 2009 foram implementadas as seguintes ações, visando a 

preservação do acervo documental da EBC em Brasília: 

1. Tratamento organização e transferência das 1.217 fitas magnéticas gravadas com 

programas de rádio e 2.300 fitas cassetes gravadas com a Voz do Brasil, que se 

encontravam em prateleiras abertas para o arquivo deslizante; 

2. Transferência das 6.994 fitas Betacan da SCRN 702 Bloco “D” para o Arquivo Central, 

sendo guardadas provisoriamente do arquivo deslizante; 

3. Tratamento organização e guarda dos processos financeiros do exercício de 2007; 

4. Tratamento organização e guarda no arquivo deslizante de aproximadamente 320 pastas 

com Processos Judiciais – Ações Trabalhistas. Ação ainda em continuação devendo 

finalizar-se com tratamento de mais umas 800 pastas; 

5. Transferência para desocupação de espaço para montagem do Laboratório de 

Manutenção de Rádio, de aproximadamente 700 Caixas Arquivo, para o Parque de 

Transmissores do Rodeador; 

6. Recebimento, conferência e guarda no arquivo deslizante de 144 Caixas Arquivo com 

documentação diversa da área de Publicidade Legal; 

7. Recebimento, conferência e guarda no arquivo deslizante de 29 Caixas Arquivo com 

documentação diversa da Coordenação de Gestão de Pessoas; 

8. Recebimento, conferência e guarda no arquivo deslizante de 202 Caixas Arquivo com 

documentação diversa da Coordenação de Contabilidade; 

9. Tratamento organização e guarda no arquivo deslizante de 30 Caixas Arquivo com 

documentação diversa da Coordenação de Tributos. 

Em São Luis (MA) há um importante acervo que vem sendo conservado e gerido pela 

ACERP, através do Contrato de Gestão. 

2.3 Divulgação e Comunicação da Programação  

Divulgar a programação da TV Pública, tornar a emissora mais conhecida e aumentar sua 

audiência, sem prescindir dos diferenciais da programação, é um dos desafios da EBC. 

Não dispondo a Empresa de rubrica orçamentária para contratar agências de publicidade, o 

principal instrumento de divulgação da programação da TV Brasil  são as próprias mídias EBC: as 

chamadas na própria televisão, nas emissoras de rádio e nos sítios da empresa na Internet.  

As ações de divulgação junto aos veículos externos são desenvolvidas pela Unidade de 

Comunicação Social, vinculada à Diretoria da Presidência. Esta unidade divulgou, em 2009, mais de 

200 releases sobre assuntos diversos envolvendo a empresa e 52 boletins de divulgação da 

programação, afora as entrevistas da diretora-presidente e demais diretores. 

Em 2009, foram realizados dois eventos de lançamento dos novos programas, afora a 

participação de gestores da EBC em dezenas de debates, conferências e seminários sobre comunicação 

e TV Pública. 
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O lançamento da nova programação foi ainda objeto de uma campanha de marketing e 

divulgação, realizada por meio de destaque orçamentário para agência de publicidade licitada pela 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 

Contratos com o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Opinião Pública – IBOPE garantiram a 

aferição diária da audiência dos canais, com ganhos expressivos a partir da renovação da programação 

em setembro de 2009. 

Uma pesquisa específica, realizada pelo Instituto Datafolha, avaliou o grau de 

conhecimento da Televisão Pública junto aos brasileiros (34%), o indicador de hábito de assistência 

(10% da população) e o grau de aprovação da programação pelos que costumam assisti-la (80%). 

2.4 Formação de Rede, Cobertura e Sinal  

Como já foi registrado neste relatório, a TV Pública dispõe de apenas quatro canais 

geradores no sistema de transmissão analógico: os canais de Brasilia (DF),  Rio de Janeiro (RJ), São 

Paulo (SP) e São Luís (MA). Criada no limiar da mudança do padrão tecnológico analógico para o 

padrão digital – SBTVD, a TV Brasil, como as demais TVs Públicas, só terá rede própria com 

cobertura nacional no novo sistema. Vem lançando as bases para a migração através de uma 

plataforma compartilhada com as demais redes públicas, assegurando maior velocidade e menores 

custos na migração.  

Até que isso aconteça, vem explorando todas as possibilidades de expansão da difusão de 

seu sinal e de sua cobertura, de modo a tornar sua programação acessível ao maior número de 

brasileiros. Neste sentido, vale-se a EBC das seguintes possibilidades de acesso à sua programação da 

TV Pública, previstas em sua lei de criação: 

 Formação da Rede Nacional de Comunicação Pública/Rede Pública de Televisão; 

 Distribuição da Programação por meio dos canais por assinatura em todas as 

modalidades e tecnologias; 

 Transmissão da Programação através do satélite Band C, que a torna acessível a todos 

os usuários de antenas parabólicas; 

 Implantação de canais próprios de retransmissão. 

2.4.1 Rede Pública de Televisão 

A lei de criação da EBC previu a formação da Rede Nacional de Comunicação Pública 

através da articulação entre os canais da EBC e outras emissoras (de rádio e televisão) do campo 

público de comunicação. No caso da TV pública, trata-se da formação da Rede Pública de Televisão, 

através do compartilhamento de programação e do estímulo à produção regional de conteúdos, com as 

emissoras de TV de natureza educativa, cultural e universitária. A articulação dessa rede está sob a 

responsabilidade da Superintendência de Rede, subordinada à Diretoria da Presidência. Essa 

articulação teve início ainda em 2007, quando a TV Brasil foi implantada e alcançou, em 2009, seus 

melhores resultados. 

Em busca dessa integração, a Diretoria Jurídica e a Superintendência de Rede trabalharam 

no estabelecimento da base jurídica para a composição da rede pública de televisão, a partir da qual 

foram elaborados os contratos com as emissoras educativas estaduais e emissoras universitárias. Em 
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2009 foram assinados contratos com as TVs educativas estaduais da Bahia e de Sergipe e com a TV 

Educativa Thathy de Ribeirão Preto. Uma série de contratos ficou preparada para assinatura em 2010. 

A Rede Pública de Televisão, entretanto, já funciona informalmente desde o final de 2007, 

alcançando 22 estados da Federação em transmissão aberta e fechada, nos sistemas digital e analógico, 

afora aqueles em que a TV Brasil tem canais próprios. Estas emissoras contribuem com conteúdos 

jornalísticos e com programas de natureza cultural para a programação. Algumas emissoras estão 

desenvolvendo conteúdos novos em coprodução com a EBC/TV Brasil. Esta política de fomento à 

produção regional deve intensificar-se com a implementação de acordos já negociados. 

2.4.2 Distribuição da programação através de canais por assinatura  

A Lei de criação da EBC tornou obrigatória a distribuição da programação de seus canais 

pelas operadoras de TV por assinatura em todas as tecnologias utilizadas no país. Desde a implantação 

da TV Brasil, a Empresa desenvolveu, por meio da Superintendência de Rede, um esforço junto às 

empresas do setor para assegurar o cumprimento da lei de forma pactuada, evitando ações judiciais. 

Esses esforços resultaram num cumprimento ainda parcial da determinação legal. 

Na continuidade dessa ação, foram alcançados, em 2009, os seguintes resultados 

acumulados: 

 Distribuição do sinal da TV Brasil para 6.841.459 de assinantes de TV paga, o que 

equivale a 95,9% do total de assinantes existentes no ano de 2009. Tal expansão, 

comparada aos dados de 2008, foi da ordem 2.745.676 de novas possibilidades de 

acesso, correspondente a uma expansão de 40,12%; 

 Entre as tecnologias de TV por assinatura, a modalidade DTH (satélite), responsável por 

36% do mercado de assinantes, ofereceu a programação da TV Brasil para 97,8% de sua 

base em dezembro; 

 Na modalidade TV a cabo, que detém 61% dos clientes deste tipo de serviço, o sinal da 

TV Brasil tornou-se acessível a  98,0% dos assinantes. 

2.4.3 Distribuição pela Banda C 

A indústria eletro-eletrônica brasileira estima que existem no Brasil, em funcionamento, 

entre  15 mil e 18 mil antenas parabólicas em atividade, garantindo o acesso dos telespectadores às 

emissoras de TV nos municípios de baixa cobertura e nas áreas rurais não cobertas por sinal terrestre.  

Este número de antenas permite a conclusão de que entre 50 milhões e 60 milhões de brasileiros 

assistem televisão por esta modalidade de distribuição. 

A TV Brasil tem na Banda C uma das formas mais importantes de acesso dos brasileiros a 

sua programação. Pesquisa do Instituto Datafolha realizada para a EBC em 2009 apontou que 42% dos 

telespectadores da TV Pública recebem a programação por parabólicas, 36% por meio dos canais 

abertos e 22% através dos canais por assinatura. 

Em 2009, a EBC buscou qualificar o sinal distribuído pela Banda C através de melhora em 

seus sistemas de transmissão e de gestões junto á empresa operadora do satélite, Embratel. 

2.4.4 Expansão dos Canais Próprios de Distribuição 

Embora a prioridade da TV Brasil seja firmar acordos de rede e compartilhamento de 

programação com as emissoras do campo público, consolidando a Rede Pública de Televisão, o 



                                                        

72 

 

mapeamento da cobertura deste conjunto de emissoras revelou a existência de áreas geográficas não 

cobertas por qualquer espécie de sinal originário de emissoras públicas, sejam elas educativas, 

culturais ou universitárias. 

Por isso, a EBC requisitou junto ao Ministério das Comunicações, em 2009, a consignação 

de canais de retransmissão nestas áreas, com prioridade para aquelas em que, segundo indicações de 

pesquisas, é menor o conhecimento e o hábito de assistir à programação da TV Pública, como é o caso  

da Região Sul do país. 

 

Responsável pela operação dos canais, pelas transmissões e pela execução do programa de 

expansão da rede de canais próprios, a Diretoria de Suporte e Operações planeja a implementação do 

seguinte programa de trabalho nesta área: 

 

QUADRO 4 - CANAIS SOLICITADOS PARA GERAÇÃO DE TV 

Canais solicitados para geração de televisão analógica 

 

UF Cidade População Canal  Potência  Cobertura Limitações Observações Plano Consulta Pública 

 

SP São Paulo 10.886.518 62 1600kW 50km     

MT Cuiabá 526.830 2E 10kW 42km   PBTV Canal consignado 

RR Boa Vista 249.853 2E 10kW 42km   PBTV Canal consignado 

RO Porto 

Velho 

369.345 14E       

 

Canais solicitados para retransmissão de televisão em caráter primário 

 

UF Cidade População Canal  Potência  Cobertura Limitações Observações Plano Consulta Pública 

 

AL Arapiraca 202.147 27- 2,5kW 15km 75° a 90° - 

2Kw 

 09S4119; 36W1821 PBRTV Consulta não 

efetuada 

AP Macapá 344.153 45+ 160kW 35km   PBRTV Port 09, de 

24/11/98 

Port 256, de 

06/09/00. 

BA Feira de 

Santana 

571.997 50+ 32kW 26km 113° a 135° - 

6kW 

12S1600; 38W5800 

Co-localizado com 

canal 42 

PBRTV Consulta não 

efetuada 

BA Ilhéus 220.144 49 5kW 17km  14S4720; 39W0258 PBRTV Port 33, de 

08/03/02 

BA Itabuna 210.604 27 10kW 20km  14S4700; 39W1700 

Colinear com canal 

19 

PBRTV Port 210, de 

14/03/05. 

BA Juazeiro 230.538 35- 50kW 28km  09S2838; 40W2911 PBRTV Consulta não 

efetuada 

BA Vitória da 

Conquista 

308.204 52- 5kW 17km  14S5100; 40W1900 

Colinear com canais 

48- e 56- 

PBRTV Consulta não 

efetuada 

CE Juazeiro do 

Norte 

242.139 19- 20kW 24km  07S1039; 39W1927 PBRTV Port 256, de 

06/09/00. 

MA Imperatriz 229.629 44 5kW 17km   PBRTV Consulta não 

efetuada 

MA Timon 145.168 12 0,02kW 5km  Houve desistência do 

canal 

PBRTV Port 250, de 

28/05/07. 

MG Governado

r Valadares 

260.396 52+ 100kW 32km  18S5101; 41W5418 PBRTV Consulta não 

efetuada 
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MG Ipatinga 238.397 12 2,5kW 22km 85° a 165° - 

0.05kW 

19S2949; 42W3449 PBRTV Consulta não 

efetuada 

MG Juiz de 

Fora 

513.348 51- 31,62kW 26km 331° - 

25.1kW 

Colinear com canal 

43 

PBRTV Consulta não 

efetuada 

MG Montes 

Claros 

353.384 25- 160kW 35km  16S4100; 43W5100. 

Co-localizado com 

canal 33+ 

PBRTV Consulta não 

efetuada 

MG Patos de 

Minas 

133.054 26- 10kW 20km   PBRTV Consulta não 

efetuada 

 

 

 

 

 
 

Canais solicitados para retransmissão de televisão em caráter primário 

 

UF Cidade População Canal  Potência  Cobertura Limitações Observações Plano Consulta Pública 

MG Uberaba 287.860 43+ 10kW 20km 204° a 222° - 

5kW 

19S4457; 47W5555. 

Colinear com canal 

57 

PBRTV Consulta não 

efetuada 

MG Uberlândia 608.369 47+ 1kW 12km  18S5156; 48W1611. 

Colinear com canal 

39 

PBRTV Port 13, de 

21/01/02. 

PB Campina 

Grande 

371.060 43- 10kW 20km   PBRTV Port 256, de 

06/09/00. 

PR Ponta 

Grossa 

306.351 20- 50kW 28km 19° a 43° - 

31.6kW 

75° a 79° - 

18kW 

25S0600; 50W1000. 

Colinear com canais 

28 e 34 

PBRTV Port 204, de 

30/04/08. 

RJ Macaé 169.513 9+ 4kW 24km 172° a 276° - 

2.5kW 

22S2232; 41W4232 PBRTV Consulta não 

efetuada 

RJ Petrópolis 

(Itaipava) 

306.645 52+ 1kW 19km   PBRTV Consulta não 

efetuada 

RS Caxias do 

Sul 

399.038 55- 1,6kW 13km   PBRTV Consulta não 

efetuada 

RS Pelotas 339.934 40 10kW 20km   PBRTV Consulta não 

efetuada 

RS Santa 

Maria 

263.403 44- 0,16kW 7km  29S4314; 53W4251 PBRTV Port 432, de 

12/09/06 

SC Chapecó 164.803 14 10kW 20km   PBRTV Port 39, de 

28/01/05 

Port 06, de 

09/10/98 

SC Criciúma 185.506 17 16kW 22km  28S4039; 49W2211 PBRTV Port 560, de 

13/09/06 

SC Joinville 487.003 51+ 20kW 24km   PBRTV Port 256, de 

06/09/00 

SP Marília 218.113 44- 1kW 12km   PBRTV Port 562, de 

23/12/04 

SP Presidente 

Prudente 

202.789 17- 1kW 12km   PBRTV Consulta não 

efetuada 

RS Passo 

Fundo 

183.300 5- 0,3kW 19km 134° - nulo 

240° - nulo 

300° - nulo 

28S1600; 52W2500 

 

PBRTV  

RJ Barra 

Mansa 

175.315 39 1kW 11km 217° a 229° - 

nulo 

Colinear com canal 

47. 

22°33'00”S; 

44°10'00”W 

PBRTV  

PR Foz do 

Iguaçu 

311.336 7- 3,16kW 23km 160° a 200° - 

nulo 

 PBRTV  

MS Ponta Porá 72.207 12 3.16kW 23km   PBRTV  
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MS Corumbá 96.373 39 31,6kW 26km  Colinear com canal 

25 

PBRTV  

AM Tabatinga 45.293 19 1kW 11km   PBRTV  

TO Gurupi 71.413 31 7.9kW 19km   PBRTV  

RS Santana do 

Livramento 

83.479 45 1.6kW 13km  Colinear com canal 

33 

PBRTV  

MT Barra do 

Garças 

53.243 

 

43 0,7kW 10km   PBRTV  

MT Sinop 105.762 19- 2kW 14km   PBRTV  

                                                                                                                   Fonte: Engenharia em Brasília 

 

 

 

2.5 Ações de Suporte, Manutenção e Engenharia nos Canais Próprios 

Em todas as suas unidades, a EBC desenvolveu em 2009, por meio da Diretoria de Suporte e 

Operações, um conjunto de ações destinadas a qualificar a recepção do sinal e reduzir os efeitos do 

continuado sucateamento da infraestrutura nos anos que precederam a criação da Empresa. As ações 

mais importantes envolveram a unidade de engenharia. 

2.5.1 Canal de São Paulo 

 Instalação e operação dos sistemas de transmissores de alta potência, linhas, antenas e 

infraestrutura na torre do Sumaré, envolvendo diversas empresas tais como TV Cultura, 

Nextel, ACERP, Eiko, Harris, Transtel e Dieletric; 

 Início de operação dos transmissores analógico (canal 62) e digital (canal 63) de alta 

potência, no dia 14 de outubro de 2009; 

 Instalação de ilhas de edição não-linear Final Cut e sistemas de produção de áudio tipo 

protools. 

2.5.2 Canal de Brasília 

No ano de 2009 o foco foi em qualidade e segurança. A unidade de engenharia direcionou 

seus esforços para a realização de medições técnicas nos estúdios da EBC, nas interligações externas 

(EmbrAtel, ITVP, streaming RNP, NET, etc). Implantou ainda novos projetos nas seguintes áreas: 

a) Engenharia de Eventos Externos: 

 Montagem de 03 unidades móveis de transmissão via satélite; 

 Montagem de UP Links para o Canal Integración, com rescisão contratual de 

empresa prestadora desses serviços, redundando em economia mensal de R$ 

24.000,00; 

 Projeto e Montagem do parque de recepção de sinais de satélite na 701 Sul; 

 Montagem de sistema de captação de áudio para atendimento à Presidência da 

República no CCBB. 

b) Engenharia de Estúdios: 

 Redução do nível de interferência na central Técnica da 702 Norte; 
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 Projeto e Montagem do gerador de caracteres Channel Box no controle mestre da 

NBR; 

 Montagem do gravador de vídeo em baixa resolução na Torre de TV para atender 

demanda do palácio; 

 Projeto e Montagem dos novos vídeos servidores nos Mestres da TV Brasil e NBR; 

 Projeto e Montagem da central Técnica e estúdio da NBR na torre de TV. 

 

c) Engenharia de Transmissão de Televisão 

 Projeto de instalação de montagem do sistema irradiante de televisão digital na 

torre de TV. 

2.5.3 Canal do Rio de Janeiro 

Na unidade do Rio de Janeiro foram executados os seguintes serviços: 

a) Implantação, montagem e testes do sistema da RNP-ITVP para geração de conteúdos 

para o jornalismo e produção; 

b) Projeto, implantação, montagem e testes da nova central de exibição da TV Escola, no 

Rio de Janeiro; 

c) Montagem e colocação da nova antena irradiante em VHF, do Canal 2 da TV Brasil 

Rio de Janeiro, no Morro do Sumaré; 

d) Implantação, montagem e testes do sistema irradiante de transmissão digital, no Morro 

do Sumaré, para a TV Brasil, Canal 41; 

e) Reforço estrutural da torre de TV no Morro do Sumaré no Rio de Janeiro finalizado, 

com a pintura e instalação de sinalização noturna. Na sequência, foi içada a antena 

principal da TV Brasil canal 02, analógica, marca Dieletric, no seu topo.  

2.5.4 Reequipamento e Modernização 

Responsável pelas atividades de operação, manutenção e transmissão, a Diretoria de 

Suporte e Operações da EBC é também encarregada do planejamento da modernização tecnológica e 

do reequipamento na área de radiodifusão.  

Em 2009, houve a continuidade do projeto iniciado em 2008, com a conclusão das 

licitações para a aquisição de novos equipamentos de produção e transmissão.  A maior parte dos 

recursos do plano de investimentos executados destina-se a este projeto, que terá impacto altamente 

positivo na qualidade da programação e de sua difusão pela TV Brasil.  

a) Investimentos e Contratações mais Relevantes Consolidados em 2009 

Os projetos que compõem a estrutura analítica descrita representam investimentos da 

ordem de R$ 54 milhões, todos licitados e adjudicados no exercício de 2009. 

 Equipamentos das Centrais Técnicas e Matriz; 
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 Sistema de intercomunicação; 

 Válvulas eletrônicas RODEADOR; 

 Equipamentos de Rádio e TV; 

 Sistema irradiante Rádio MEC FM Rio de Janeiro; 

 Sistemas irradiantes e TX’s TV Brasil - Canais 2 e 15 -BSB; 

 Equipamentos Iluminação Estúdio de TV Rio; 

 Sistema irradiante e TX para Belo Horizonte (MG); 

 Sistema irradiante e TX para Porto Alegre (RS); 

 TX’s OM MEC e Nacional de Rio e BSB; 

 Sistema irradiante e TX 10 cidades; 

 Móveis técnicos para TV; 

 Sistema irradiante e TX. (MT), (PB) e (PE). 

b) Migração para o Sistema Digital/Instalação de canais digitais próprios 

Em 2009, a EBC implantou seus canais de transmissão em sistema digital de Brasília e do 

Rio Janeiro, somando-os ao de São Paulo, que já operava nesta tecnologia desde o início. Nestas três 

capitais, a programação já é captada com alta qualidade através desta tecnologia. 
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3. Gestão dos Canais Públicos : AGÊNCIA PÚBLICA DE NOTÍCIAS (AGÊNCIA 

BRASIL) 

 

A Agência Brasil de Notícias é um serviço de notícias em tempo real por meio da Internet, 

de livre reprodução por qualquer mídia ou publicação, desde que citada a fonte. Seu conteúdo 

jornalístico, pautado pelos princípios da isenção, pluralidade e apartidarismo, privilegia notícias sobre 

Estado e Sociedade, observado o interesse público da notícia. É gerida pela Diretoria de Jornalismo da 

EBC. 

Esses conteúdos, produzidos por equipes da própria EBC, abastecem principalmente 

publicações do interior do Brasil, embora sejam também com frequência reproduzidos por grandes 

jornais e portais de notícia, estimando a diretoria de jornalismo que sejam lidos por cerca de um 

milhão de pessoas/dia.  O número de acessos diários ultrapassa a casa dos 60 mil, representando um 

crescimento de 50% em relação ao ano de 2008.  

Em 2009, a Agência Brasil publicou 22.037 matérias jornalísticas, 18.916 fotografias, 439 

vídeos e 68 conteúdos jornalísticos em áudio. 

Principais ações planejadas ou desenvolvidas em 2009: 

 atualização visual e arquitetônica do portal Agência Brasil, com vistas a alcançar 

maior eficiência na comunicação dos conteúdos e ampliar as possibilidades de 

acesso; 

 oferta de material jornalístico em língua inglesa, com vistas à ampliação da oferta 

de informações sobre o Brasil;  

 utilização das mídias sociais para ampliar a ressonância da Agência. Por exemplo: 

Agência Brasil no sistema de microblogs, Twitter; 

 veiculação de grandes reportagens sobre temas específicos, possibilitando o 

aprofundamento do leitor e maior oferta de informação sobre questões da agenda 

nacional; 

 modernização da redação, com aquisição de equipamentos de última geração que 

possibilitam maior eficiência e velocidade no tráfego de informações, tais como 

computadores portáveis,  placas de rede, telefones celulares e gravadores digitais 

para uso dos repórteres. 

Prêmios - A Agência Brasil foi a vencedora do 31° Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e 

Direitos Humanos na categoria Analfabetismo Cultural, com a reportagem especial multimídia 

“Analfabetismo: a exclusão pelas letras”, veiculada em maio de 2009. 

3.1 Principais Produtos Jornalísticos Disponibilizados: 

a) Coberturas Temáticas de destaque em 2009:  

 Agência Brasil no Irã; 

 Pandemia de Gripe A; 
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 Festa Literária de Paraty; 

 Dignidade Violada; 

 Crise, o que fazer; 

 Carnavais do Brasil; 

 Fórum Social Mundial 2009; 

 Enchentes. 

b) Grandes Reportagens de destaque em 2009 

 Duas Realidades sobre o mesmo chão - em Mato Grosso do Sul, índios em 

condições precárias vivem ao lado de latifúndios prósperos. Com novas 

demarcações, a União tentará corrigir quadro fundiário que ela mesma criou;  

 Homofobia: o preconceito nas escolas – reportagem especial apresenta o 

problema do preconceito contra homossexuais nas escolas a partir da perspectiva 

de educadores, psicólogos e das próprias vítimas;  

 “Analfabetismo”: a exclusão pelas letras – série especial mostra os principais 

gargalos desse problema e possíveis soluções para que o país supere o 

analfabetismo;  

 “O crack se espalha pelo Brasil” – reportagem mostra o avanço do crack e o 

despreparo do Estado e da sociedade para buscar soluções na área de saúde e de 

segurança pública.  
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4. Gestão dos Canais Públicos : SISTEMA DE RÁDIO 

 

4.1 O Sistema de Rádio  

A partir de sua criação, a EBC tornou-se gestora de oito emissoras de rádio exploradas 

diretamente pela União por meio da extinta Radiobrás ou por contrato de gestão com a Associação de 

Comunicação Educativa Roquete Pinto. As emissoras são geridas, do ponto de vista da programação,  

pela Superintendência de Rádio, sob a supervisão da Diretoria Geral.  A gestão das Rádios MEC no 

Rio de Janeiro e em Brasília são geridas com a cooperação da ACERP, através do Contrato de Gestão. 

A Diretoria de Suporte e Operações assegura os meios técnicos e operacionais para o bom 

funcionamento das emissoras. São elas:  

 Rádio Nacional AM (RJ): fundada em 1936 e encampada pelo Governo Federal em 

1940. Nela foram formatadas as principais matrizes do rádio brasileiro: música, 

informação, humor, esporte, dramaturgia e programas de auditório. A atual 

programação divide-se em informação, esportes, programas musicais (03 deles de 

auditório, ao vivo) e prestação de serviços; 

 Rádio Nacional AM (BSB): criada em 1958, durante a construção da nova capital, 

tem programação diária de 24 horas no ar, oferecendo programação de cunho 

informativo, educativo, cultural, prestação de serviços e música popular brasileira; 

 Rádio Nacional FM (BSB): criada em 1977 como primeira emissora FM da capital, 

oferece programação de 24 horas diárias, com ênfase na Musica Popular Brasileira, 

atingindo 2,7 milhões de pessoas em todo o Distrito Federal e Entorno; 

 Rádio Nacional da Amazônia OC (BSB): transmite conteúdos informativos, a partir 

de Brasília, para toda a região da Amazônia Legal através de Ondas Curtas (OC). 

 Desempenha papel relevante na região, como único meio de comunicação para boa 

parte da população local. O perfil de sua programação está voltado para informação, 

prestação de serviços e música popular e regional brasileira, além do papel singular de 

transmitir recados e colaborar com o reencontro de familiares na região amazônica; 

 Rádio Nacional do Alto Solimões: situada em Tabatinga (AM), na tríplice fronteira 

com Colômbia e Peru, implantada há três anos, alcança 220 mil habitantes localizados 

nos nove municípios dessa mesorregião amazônica: Fonte Boa, Jutaí, Tonantins, Santo 

Antônio do Içá, Amaturá, São Paulo de Olivença, Benjamin Constant, Atalaia do Norte 

e Tabatinga. Programação informativa, recreativa e de serviços; 

 Rádio MEC AM (RJ): opera na frequência de 800  Mhz oferecendo programação de 

24 horas voltada para a produção de conteúdos de cunho informativo, cultural e 

educacional, com ênfase na diversidade musical brasileira; 

 Rádio MEC FM (RJ): opera na frequência 98.9 MHz e tem uma programação diária 

de 24 horas no ar, voltada para a difusão da música erudita; 

 Rádio MEC AM (BSB): antiga Rádio Educadora, hoje é retransmissora da 

programação da Rádio MEC-FM do Rio de Janeiro. 
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4.2 Radioagência Nacional: oferta gratuita de conteúdos jornalísticos de rádio 

Em operação desde 2004, a Radioagência Nacional é um serviço de acesso gratuito, 

através da Internet, ao conteúdo produzido pelos repórteres das emissoras das Rádios EBC e da 

Agência Brasil de Notícias.  Tal acesso se dá a partir do cadastramento prévio das emissoras usuárias, 

que hoje somam mais de quatro mil. 

Em 2009 foi realizada a reformulação editorial e da arquitetura visual do portal. Com a 

mudança editorial, a Radioagência passou a disponibilizar exclusivamente conteúdos de jornalismo 

público, ficando para a Diretoria de Serviços a tarefa de distribuir conteúdos de informação 

governamental.  

Ao longo do ano, foram disponibilizadas mais de 17.500 matérias em arquivos de áudio na 

página da Radioagência Nacional, e foram identificados mais de 590 mil 'downloads', ou 

aproveitamentos do material disponibilizado por diferentes emissoras de rádios brasileiras. 

4.3 Conteúdo e Programação das Emissoras  

As emissoras de rádio EBC veiculam conteúdos originários de duas unidades. Os 

conteúdos jornalísticos nacionais são produzidos pela Diretoria de Jornalismo e a programação 

recreativa, cultural, educativa, artística, científica e formadora da cidadania, nos termos da 

diferenciação prevista em lei, é elaborada e veiculada pela Superintendência de Rádio, subordinada à 

Diretoria Geral, que também produz noticiários locais, programas de debates e entrevistas. Todas as 

operações de rádio contam com o apoio da Diretoria de Suporte, responsável também pela 

manutenção, conservação e expansão ou renovação da infraestrutura de rádio. 

4.4 Programação de Radiojornalismo 

Em 2009, a equipe do radiojornalismo da Diretoria de Jornalismo da EBC procurou 

ampliar a qualidade dos noticiários oferecidos às emissoras de rádio da Empresa, levando ao ar 560 

horas de radiojornalismo. Foram cerca de 10.150 matérias e 27.350 notas. Cinco prêmios foram 

conquistados pelas equipes de radiojornalismo ao longo do ano, distribuídos entre os seguintes 

produtos: 

4.4.1 Repórter Brasil  

A principal ação do Radiojornalismo em 2009 foi a implantação do noticiário Repórter 

Brasil, que vai ao ar das 7h às 7h45min, de segunda a sexta-feira, com informações produzidas em 

Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus, pelos profissionais da Agência Brasil de Noticias e de 

emissoras públicas e privadas de todo o país. 

O noticiário internacional conta com a parceria da Rádio França Internacional e, 

eventualmente, da Rádio Nacional da Argentina. O Repórter Brasil também conta com matérias e 

entrevistas produzidas pela TV Brasil, refletindo o esforço da EBC para, em linha com a tecnologia, 

promover a convergência de mídias. 

O Repórter Brasil é transmitido pelas rádios Nacional AM Brasília, Nacional FM Brasília, 

Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia e Nacional do Alto Solimões. O noticiário também 

é retransmitido por 34 emissoras de todo o país.  
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Além das matérias do dia-a-dia, a equipe de reportagem do radiojornalismo produz 

matérias especiais sobre assuntos que merecem aprofundamento. Cinco delas foram premiadas: 

 Série: O Biodigestor revoluciona a suinocultura, Prêmio Famasul 2009 – Federação 

dos Agricultores de Mato Grosso do Sul. Repórter Beatriz Arcoverde; 

 Série: Todos pelo Cerrado, Prêmio FAP de Jornalismo Científico 2009 – Fundação de 

Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. 1º colocado. Repórter Akemi Nitahara; 

 Matéria: Brasília Construindo sua História, Prêmio FAP de Jornalismo Científico 

2009 – Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. 2º colocado. Repórter 

Beatriz Arcoverde; 

 Série: Todos pelo Cerrado, Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo 2009. 1º colocado 

na categoria Jornalismo Ambiental, subcategoria radiojornalismo. Repórter Akemi 

Nitahara; 

 Matéria: Bicicletas, Destaque do Prêmio Abraciclo na categoria Rádio. Repórter 

Beatriz Arcoverde. 

4.5 Programação de Rádio, de natureza Recreativa, cultural, artística, cientíifica e promotora da 

cidadania 

O I Seminário de Planejamento Estratégico da Superintendência de Rádio da EBC, 

realizado em julho de 2008, analisou os perfis de programação e de público das oito emissoras de rádio 

da Empresa. Essa análise considerou a identidade histórica de cada uma, buscando evitar uma 

indesejada descaracterização das emissoras. Após esse estudo inicial foram realizadas mudanças nas 

grades das diferentes emissoras que fortaleceram a identidade e a vocação de cada uma delas. No final 

de 2009, o Comitê de Programação aprovou a produção e/ou a contratação a produtores independentes 

de um elenco de programas que renovará substancialmente a programação das emissoras. 

4.5.1 Séries, Campanhas e Radiodocumentários 

Tendo como foco principal a data de algumas importantes efemérides, ou o apoio 

institucional a algumas campanhas em curso, foram desenvolvidas campanhas, em forma de spots ou 

de rádiodocumentários, que foram divulgados por meses, não apenas nas emissoras EBC, mas nas 

demais emissoras públicas do país.  

Destaque para as campanhas produzidas em parceria com as demais rádios do campo 

público: 30 anos da Lei da Anistia (agosto, MEC AM), Centenário de Carmen Miranda (fevereiro, 

MEC AM), 170 anos de nascimento de Machado de Assis (MEC AM), Ano da França no Brasil (abril 

– MEC AM), 45 anos do Golpe Militar no Brasil (abril – MEC AM) e I Conferência Nacional de 

Comunicação (dezembro – MEC AM e Nacional AM BSB). 

4.5.2 Transmissões Esportivas 

Retomando experimentalmente a tradição das transmissões esportivas, a Rádio Nacional 

AM transmitiu 153 jogos de futebol dos Campeonatos Carioca, Brasileiros das séries A e B, Copa do 

Brasil, Copa Sul-Americana, além de jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do 

Mundo de 2010. A emissora também cobriu o sorteio da cidade sede para os Jogos Olímpicos de 2016. 

No total, foram mais de 491 horas de transmissões esportivas, com um perfil diferenciado, sempre com 

spots de utilidade pública e campanhas de cidadania.  
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Essas transmissões, disponibilizadas via satélite, permitiram que o conteúdo entrasse em 

rede não apenas por meio de outras três emissoras da EBC (Rádios Nacional AM de Brasília, OC da 

Amazônia, e AM/FM do Alto Solimões), mas também de outras 64 emissoras públicas e privadas que 

passaram a usufruir desse serviço.  

GRÁFICO 1 - QUANTIDADE DE JOGOS TRANSMITIDOS 

 

                                                                                                              Fonte: Diretoria de Operações e Suporte 

4.5.3 Coberturas Especiais 

Além da programação diversificada e diferenciada, e dos conteúdos de jornalismo local, as 

emissoras da EBC, com apoio da Diretoria de Suporte e Operações, realizaram, em 2009,  41   

coberturas especiais, ampliando a prestação de serviços de comunicação. Destacaram-se, entre elas: 

Fórum Social Mundial/Belém-PA, Carnaval/Rio, Brasília e Recife-PE, Encontro Internacional de 

Direito Ambiental e Demarcação e Homologação da Reserva Raposa Serra do Sol. 

4.6 Investimentos para Fortalecer o Sistema de Rádio 

Ao longo de 2009, a EBC realizou investimentos para fortalecer a infraestrutura de suas 

oito emissoras de rádio. Essas emissoras viveram no passado um longo período de abandono e 

sucateamento e serão revitalizadas com os investimentos da ordem de R$ 5,1 milhões realizados em 

2009. 

Entre as ações para o fortalecimento do Sistema Público de Rádio, destacam-se as 

seguintes aquisições:  

 Compra e instalação do transmissor de FM para a Rádio Nacional do Alto Solimões 

(Tabatinga), com respectivas obras para adaptação – Valor: R$ 246.000,00;  

 Recepção de transmissor da MEC FM – Valor: R$ 1.463.892,17; 

 Compra de antena, periféricos (sistema irradiante)  – Valor: R$ 340.000,00; 

 Compra de no-break para a MEC FM – Valor R$ 634.750,00; 

 Compra de 06 transmissores de 50 kW, para as 04 emissoras de Ondas Médias (AM), 

em estado sólido, já preparados para futura transmissão em padrão digital, e para 

funcionarem acoplados 2 a 2 (100 kW) – Valor R$ 3.570.000,00; 
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 Compra de sistema no-break para emissoras Nacional AM e FM de Brasília – Valor 

R$ 855.500,00 ; 

 Reparo no motor trifásico de 5m5 HP, Marca Brow Boveri, utilizado na ventilação dos 

transmissores do Parque de Transmissores do RODEADOR, no Distrito Federal – 

Valor R$ 975,00. 

4.7 Ações Institucionais de Gestão 

4.7.1 Integração entre as Emissoras MEC e as Emissoras Nacionais 

Em 2009, a EBC implementou ações advindas do Seminário de Planejamento Estratégico 

(realizado em julho de 2008). Para isso, realizou inúmeras reuniões preparatórias de integração com o 

objetivo de unificar as atividades das equipes das oito emissoras e uma radioagência, originalmente 

vinculadas a duas empresas diferentes (ACERP e Radiobrás).  

4.7.2 Articulação com a sociedade civil 

Diante do desafio de implementar uma gestão democrática, transparente e participativa, 

criando e estimulando ferramentas de controle público e social sobre a gestão, a EBC vem realizando 

debates e eventos para a reflexão sobre comunicação pública em parceria com instituições da 

sociedade civil. Algumas destas parcerias: 

a) Na Rádio MEC AM do RJ: 

 Com a Rádio Nederland, noticiários semanais e programas especiais (como a 

série de 10 programas 'Vozes das Mulheres do Brasil'; 

 Com a RFI-Rádio France Internacional, noticiários e produção de 

aproximadamente 960 matérias jornalísticas diárias; 

 Com a Rádio Deutsche Welle, foram produzidas em torno de 168 matérias 

jornalísticas diárias e 48 com a Rádio Canadá. 

b) Na Rádio MEC FM: 

 Com a Rádio Cultura FM-SP foram realizadas as transmissões da temporada 

de ópera do Metropolitan Opera House, de N.York, e faixa de programação 

'Ponte Aérea', em particular com a veiculação dos programas 'Supertônica' e 

'Mapa Mundi'; além da série de quatro programas especiais “Choros de Villa-

Lobos'; 

 Com o projeto 'Música no Museu', divulgação, gravação e veiculação de 

concertos. 

c) Na emissora Nacional de Brasília: 

 Com a Agência ABRAÇO, participação de rádios comunitárias no noticiário 

do programa 'Cidade 980'; 

 Com a Sociedade Protetora dos Animais, a produção do programa 'Trilha 

Animal'; 
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 Com a RFI – Rádio France Internacional, noticiários e matérias jornalísticas 

diárias. 
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5. PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE: OUVIDORIA E CONSELHO CURADOR 

 

5.1 Conselho Curador 

O Conselho Curador da EBC é o órgão supervisor da gestão dos canais públicos do ponto 

de vista da programação oferecida, devendo zelar para que atenda aos fundamentos da lei: 

programação diferenciada e complementar, de natureza informativa, cultural, artística, científica e 

formadora da cidadania. Suas recomendações são de acolhimento obrigatório pela diretoria-executiva 

da EBC, que pode também receber moções de censura, sendo que duas moções seguidas resultam na 

exoneração do diretor ou diretores responsáveis pelo conteúdo criticado. 

Embora o Conselho seja autônomo e tenha ascendência sobre a diretoria-executiva, o 

relato de suas atividades integra este Relatório de Gestão para espelhar o completo funcionamento da 

EBC. 

Em 2009, o Conselho Curador da EBC realizou sete reuniões nas quais avançou na 

regulação de procedimentos institucionais como órgão de natureza consultiva e deliberativa da EBC e 

no acompanhamento da linha editorial de produção e programação da TV Pública/TV Brasil. Foi 

realizada, no mês de julho, a primeira audiência pública para recebimento de sugestões, demandas e 

críticas ao funcionamento dos canais do sistema público de comunicação. 

Entre as medidas para avançar na regulação organizacional do órgão consultivo da EBC 

destacam-se a alteração do Regimento Interno para a instituição do cargo de vice-presidente, a 

normatização da forma de renovação do Conselho, a eleição de novo presidente e vice-presidente e a 

contratação de um assessor para assessoramento técnico dos trabalhos do órgão.  

O acompanhamento da linha editorial e da programação dos canais públicos da EBC 

ganha melhor estrutura com a criação de cinco Comitês Temáticos:  

 

1)   Programação Infanto-Juvenil; 

2)   Artes, Cultura e Educação; 

3)   Rádio e Agências de Notícias; 

4)   Cidadania (meio ambiente, direito do consumidor, ouvidoria e projetos especiais); 

5)   Jornalismo e Cinema.  

 

O Conselho Curador aprovou, ao longo do ano, a Estratégia da TV Brasil para a 

contratação de conteúdos audiovisuais da produção independente por meio de concursos; as propostas 

da EBC levadas à 1ª Conferência Nacional de Comunicação; a renovação de 25% da grade de 

programação da TV Brasil (em setembro de 2009), a adoção da grade conceitual da emissora pública 

e a criação do canal internacional da TV Brasil. 
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5.2 Ouvidoria 

A Ouvidoria da EBC implantada ao final de 2008 consolidou o seu trabalho em 2009 

concentrando suas atividades na mediação entre as demandas do público, as manifestações dos 

responsáveis pelas atividades fim da Empresa e suas próprias análises a respeito dos produtos 

veiculados pelos canais públicos de comunicação mantidos pela EBC. A Ouvidoria é composta por um 

Ouvidor-chefe e três ouvidores adjuntos, para televisão, rádio e agência de notícias. 

Para isso foram utilizados pelos leitores, ouvintes e telespectadores basicamente os 

serviços de atendimento eletrônico via internet e telefônico. As demandas do público, além de serem 

acompanhadas e respondidas individualmente, transformaram-se em dados analisados e interpretados 

pela Ouvidoria que serviram de base para a elaboração de relatórios periódicos, produzidos ao longo 

do ano e encaminhados à Diretoria Executiva e ao Conselho Curador da EBC.  

Todas as críticas, sugestões e elogios recebidos transformaram-se em processos, 

devidamente numerados e catalogados, que podem ser consultados pelos interessados a qualquer 

momento. Esses processos só se concluem e são arquivados depois da resposta recebida do gestor a 

quem ele foi encaminhado, da análise realizada pela Ouvidoria e da informação final prestada ao 

demandante. 

As manifestações do público também sustentaram a apresentação realizada pelo Ouvidor 

Geral durante o evento “Em construção”, realizado no mês de novembro pela EBC e a sua participação 

na primeira audiência pública realizada pela empresa.  

Destacam-se como ações centrais da Ouvidoria ao longo de 2009 os seguintes trabalhos: 

5.2.1 Atendimento aos usuários dos diferentes sistemas de comunicação da EBC 

Relatórios periódicos de análise dos produtos da EBC baseados nas manifestações 

recebidas do público e das observações produzidas pela Ouvidoria. A expectativa é que esse trabalho 

sirva como orientação para que os gestores da Empresa conduzam com mais segurança suas atividades 

em sintonia com os anseios de leitores, ouvintes e telespectadores. 

A íntegra desses relatórios pode ser consultada no site da Agência Brasil/Ouvidoria. 

5.2.1.1 TV Brasil 

Incorporação à Ouvidoria das demandas recebidas pela Central de Atendimento ao 

Telespectador da TV Brasil. Essa iniciativa ampliou significativamente o volume de manifestações 

processadas pela Ouvidoria permitindo a elaboração de análises da programação bem mais 

fundamentadas. 

Elaboração de projetos enviados à diretoria executiva para a produção do programa de 

televisão da Ouvidoria. 

 

 Processos abertos: 196. 

 Processos pendentes de resposta do gestor: 93. 
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5.2.1.2 Agência Brasil 

Reativação da Coluna do Ouvidor, análise escrita semanal produzida pela Ouvidoria, a 

respeito do material publicado pela Agência Brasil tendo como referência as manifestações dos 

leitores. A coluna é publicada às sextas-feiras em www.agenciabrasil.inf.br e reproduzida por outros 

sites dedicados ao acompanhamento da mídia. 

 Foram publicadas 32 colunas em 2009. 

 Processos abertos: 446. 

 Processos pendentes de resposta do gestor: 6. 

5.2.1.3 Sistema de Rádio 

Implantação do programa semanal “Rádio em Debate” veiculado por todas as emissoras do 

Sistema, com a duração de 15 minutos. O programa analisa o papel do rádio na sociedade, dá voz a 

manifestações dos ouvintes sobre os conteúdos radiofônicos da EBC e às respostas dos gestores da 

empresa.  

Foram veiculados 47 programas em 2009, com foco na cobertura radiofônica de temas 

como mulheres, crianças, promoção da diversidade, políticas públicas, jornalismo investigativo, 

idosos, internet, sotaques, economia, povos indígenas, promoção da educação musical, dentre outros.  

A Ouvidoria inseriu em suas atividades as demandas recebidas pela Central de 

Atendimento ao Ouvinte da Rádio MEC. 

 Processos abertos: 137. 

 Processos pendentes de resposta do gestor: 9. 

5.2.1.4 Atendimento eletrônico 

A Ouvidoria realizou diretamente 3.140 atendimentos via e-mail da Ouvidoria. 

5.2.1.5 Atividade complementar 

A partir de 2009 a Ouvidoria passou a ser gestora, no âmbito da EBC, de convênio com a 

Universidade de Brasília cuja finalidade é produzir, com a participação de estudantes e professores 

universitários, uma análise externa da qualidade dos produtos da empresa, iniciando-se com os 

serviços de rádio. Essa iniciativa deve ser, futuramente, ampliada em dois sentidos: para outros 

produtos (TV e Agência) e para outras instituições de ensino superior o que a transformará no embrião 

do programa EBC-Universidade. 
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6. PLANEJAMENTO DA PLATAFORMA ÚNICA DE TRANSMISSÃO PARA A 

REDE DIGITAL PÚBLICA 

 

A lei de criação da EBC atribui à empresa a tarefa de criar condições para a implantação da 

Rede Nacional de Comunicação Pública, numa referência às seis redes públicas em sistema digital 

previstas no Decreto 5820/2006, que criou o Sistema Brasileiro de TV Digital. O Decreto refere-se à 

rede do Poder Executivo Federal (posteriormente instituída com a criação da EBC), das redes do Poder 

Legislativo e Judiciário, Canal da Educação (MEC) e da Cultura (Minc), além da Rede da Cidadania, 

que prevê a criação de canais digitais comunitários em todos os municípios brasileiros. 

Buscando cumprir esta determinação, a EBC desenvolveu ações de planejamento para a 

implantação, através de Parceria Público-Privada, de uma plataforma única, multisserviços, que 

possibilite a mais rápida e mais econômica migração para o sistema de transmissão digital destas 

Redes Publicas de Televisão previstas pelo Decreto 5.820/2006, que juntas comporão a Rede Nacional 

de Comunicação Pública.   

Foram desenvolvidos em 2009, pela unidade da Superintendência de Rede,  responsável 

pelo projeto, as seguintes ações: 

a) elaboração do projeto técnico; 

b) elaboração de estudos de viabilidade jurídica; 

c) elaboração de estudos de viabilidade econômico-financeira; 

d) consulta pública na Internet; 

e) audiência no BNDES a empresas interessadas no projeto; 

f) audiências públicas (RJ e DF) sobre o projeto; 

g) apresentação do projeto a instituições governamentais, como o BNDES, que se dispõe 

a financiá-lo, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Gabinete Civil da 

Presidência da República e dirigentes das televisões públicas federais mencionadas; 

h) inscrição do projeto no Plano Plurianual de Investimentos. 
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II  -   IMPLANTAÇÃO DO CANAL INTERNACIONAL 

 

 

1. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

O Canal “TV Brasil – Integración” foi criado em 2003 por um termo de Parceria firmado 

entre os Três Poderes federais com o objetivo de fortalecer os esforços pela integração da América 

Latina, uma previsão constitucional que naquele momento alcançava seu maior impulso. O Canal é 

disponibilizado por meio do Satélite NewSkies, que cobre todas as Américas e a Península Ibérica e 

sua grade de programação é composto paritariamente por conteúdos produzidos pela EBC 

(originalmente pela extinta Radiobrás) e cedidos por emissoras públicas de outros vizinhos e parceiros 

latino-americanos. 

A previsão inicial de que os Três Poderes financiariam paritariamente suas atividades 

acabou não se cumprindo, ficando o canal financiado basicamente pela ação “Implantação do Canal 

Internacional”, que ficou no Orçamento da Radiobrás e se mantém no Orçamento da EBC. 

Ao longo de 2009, a diretoria executiva da EBC amadureceu a avaliação de que o Canal 

Integración cumpriu o papel para o qual foi criado, mas avaliou que a criação da TV Pública 

Federal/TV Brasil, impunha a necessidade de criação de seu canal internacional, nos moldes dos que 

são mantidos pelas TVs públicas de outros países: veiculado em língua portuguesa, no maior numero 

de países possível, através de operadoras de TV por assinatura, e não meramente disponibilizado para 

parceiros autorizados a veicular sua programação, tal como ocorre com o Canal Integración. 

O surgimento de um grande contingente de brasileiros emigrados, que somam mais de 3 

milhões em diferentes continentes, levou o Ministério das Relações Exteriores a criar uma 

Subsecretaria Geral encarregada especificamente deste assunto. Através dela, na II Conferência dos 

Emigrados, a EBC tomou conhecimento de forte demanda desta comunidade para que a TV Publica 

Federal ofereça sua programação no exterior, a custos mais acessíveis que os dos canais comerciais 

brasileiros. 

Este fato novo reforçou a decisão de mudar a natureza do Canal Integración, anunciada em 

Setembro de 2009. O novo canal passou a ser planejado, mas o Canal Integración continuou a produzir 

seus conteúdos e a disponibilizar sua programação até o final do exercício, devendo encerrar suas 

atividades, nos moldes originais, quando a nova programação começar a ser distribuída no exterior, em 

2010. 

1.1 Cobertura e Expansão do Canal Internacional original 

Em 2009 houve um crescimento de 33% no número de operadoras que solicitaram 

autorização para distribuir o sinal do Canal Integración. Foi o resultado do esforço realizado por meio 

da participação em feiras, contatos telefônicos e correspondência eletrônica. Com as 122 autorizações 

emitidas este ano, chegou a 491 o número de operadoras habilitadas a transmitir a programação da 

emissora para 20 países das três Américas. 

 

 



                                                        

90 

 

QUADRO 5 - EVOLUÇÃO DA EMISSÃO DE AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO 

 

Ano Autorizações  

2006 128 

2007 59 

2008 182 

2009 122 

Total de operadoras 491 
                                                                                                                                                               Fonte: Gerência Executiva de Produção 

 

Total de 20 países onde há operadoras autorizadas: 

Argentina; Bolívia; Brasil; Chile; Colômbia; Costa Rica; Curaçao; Antilhas Holandesas; El 

Salvador; Equador; Estados Unidos; Guatemala; Honduras; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; 

Peru; República Dominicana; Uruguai; Venezuela. 

 

 

GRÁFICO 2 – OPERADORAS AUTORIZADAS ATÉ 2009 

 

 
                                                                                       Fonte: Gerência Executiva de Produção          
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2. PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS 

O Canal Integración participou de quatro feiras, tendo, durante esses eventos, concedido 

116 Cartas de Autorização a operadoras a cabo interessadas na distribuição do sinal da emissora: 

QUADRO 6 - PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS 

 

Feira Local Mês Nº de autorizações 

Andina Link  Cartagena, Colômbia FEVEREIRO  36 

Canitec México Cidade do México, 

México 

MARÇO 41 

Cumbre de Cuzco Cuzco, Peru ABRIL 33 

Punta Show Punta del Este, Uruguai MAIO 06 

Outros contatos    06 

TOTAL   122 
                                                                                                          Fonte: Gerência Executiva de Produção 

3. DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO 

 Gravações de conteúdo via satélite:1.680 horas para exibição e constituição de acervo; 

 Programas/conteúdos recebidos em fitas: 314 horas; 

 Renovação da grade de programação: 21 novos programas entraram na grade. 

Renovamos 60% da grade em 2009; 

 Horas de exibição: foram exibidas 2.100 horas de programação; 

 Transmissões ao vivo: 20 horas de transmissão ao vivo. 

3.1 Produções Especiais: 

 Independências - Série de 12 reportagens sobre a história da independência de cada 

país sul-americano; 

 Segurança Alimentar – FAO 2009 - Produção de três reportagens em parceria com a 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação / FAO, passando pelo 

Brasil, pela Colômbia e pela Bolívia para mostrar experiências e projetos de segurança 

alimentar; 

 Cidadania nas Fronteiras – AVINA - Série de quatro grandes reportagens resultante 

da conquista do Concurso de Bolsas da Fundação AVINA – Fundação Suíça pelo 

Meio Ambiente. As reportagens passaram por oito cidades da Argentina, Colômbia, 

Paraguai e Peru mostrando as condições de saúde, educação e meio ambiente das 

populações nas fronteiras com o Brasil; 

 Censo 2010 – Unifem - Foram realizadas quatro grandes reportagens em parceira com 

o Unifem - Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. O tema das 

reportagens foi o censo que alguns países latino-americanos vão realizar em 2010 e 

que vai contemplar o item “cor”; 



                                                        

92 

 

 Trabalhadoras Domésticas – Unifem - Outra parceria com o Unifem - Fundo de 

Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, desta vez para a produção de 

quatro reportagens sobre o trabalho doméstico em comunidades de afrodescendentes 

da América do Sul; 

3.1.1 Produção em Espanhol 

Para o Canal Integración foi produzido semanalmente o telejornal “América do Sul Hoje”, 

com 30 minutos de duração, abordando as principais notícias na semana nos países da América do Sul. 

 Número de telejornais veiculados: 56 edições; 

 Tempo de edição: 28 horas de produção; 

 Número aproximado de notícias produzidas em espanhol: 516. 

4. O NOVO CANAL “TV BRASIL INTERNACIONAL”  

Desde Outubro de 2009 a EBC vem trabalhando no planejamento e implantação do Canal 

Internacional da TV Pública. Embora a programação ainda não esteja sendo distribuída no exterior, 

foram realizadas as seguintes atividades: 

 Participação da Presidência da empresa na II Conferencia Nacional dos Brasileiros que 

vivem no exterior, organizada pelo Ministério das Relações Exteriores em Setembro de 

2009; 

 Criação da Gerência Executiva do Canal Internacional, no âmbito da Superintendência 

de Rede, subordinada à Diretoria da Presidência; 

 Abertura de negociações com diferentes operadoras internacionais de televisão por 

assinatura, em busca das melhores oportunidades, observada a diretriz de fornecer esta 

programação ao menor custo possível, com prioridade para os países onde há grandes 

contingentes de emigrados; 

 Ações institucionais junto aos Três Poderes, com vistas ao encerramento da parceria 

anterior em torno do Canal Integración; 

 Construção de uma grade de programação com adequação à natureza do canal, 

observadas as diferenças horárias entre os diferentes continentes. 
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III    -    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, COMUNICAÇÃO 

E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO FEDERAL 

 

 

1. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

A Lei 11.652/2008 reservou à EBC a prerrogativa de institucionalizar uma área de 

prestação de serviços de comunicação e radiodifusão a entes públicos federais, com dispensa de 

licitação, a preços de mercado. Com esta atividade econômica, a EBC busca gerar receitas próprias  

crescentes, reduzindo a dependência das dotações orçamentárias federais para compor seu orçamento  

anual,  com vistas a tornar-se, no futuro, uma empresa pública não-dependente.  Simultaneamente, a lei 

de criação prevê a prestação de serviços, nos mesmos moldes, que venham a ser demandados pelo 

Governo Federal, através da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, e reserva 

à EBC a prestação de serviços de veiculação de publicidade legal em outros veículos de comunicação 

para todos os órgãos públicos federais, mediante remuneração. Este conjunto de atividades na área de 

serviços, na estrutura atual da empresa, é de responsabilidade da Diretoria de Serviços, compondo, 

com suas diferentes unidades, um braço operacional denominado internamente de EBC Serviços. 

Em 2009, esta unidade aprofundou sua estruturação, segundo as necessidades básicas das 

operações já em andamento, para que, em 2010, possa avançar e consolidar conceitos, estratégias, 

métodos, operações e resultados essenciais para o desenvolvimento dos negócios em serviços da 

Empresa.  

Para que isso fosse possível, a EBC realizou prospecção cuidadosa do mercado, avaliou 

tendências e necessidades e procurou o ponto de convergência mais preciso possível entre o cenário 

mercadológico e o poder de resposta da Empresa, visto que as operações de negócios dependem 

também das diversas áreas da organização.  

Ao mesmo tempo, a Empresa continuou olhando com cuidado a gestão da produção 

instalada, avaliando e investindo na melhoria dos métodos e processos para sintonizá-los com as 

necessidades dos novos negócios, que exigem posturas, conhecimentos, capacitações técnicas, olhares 

e diálogos totalmente diferentes dos que existiam nos períodos anteriores.  

A EBC Serviços trabalhou em 2009 para avaliar o eixo da estratégia de negócios segundo a 

equação formada pela análise de benefícios, riscos, morosidade nos resultados, sustentabilidade dos 

resultados, custos e oportunidades, e está pronta para construir o melhor equilíbrio desses fatores no 

ano de 2010. 

1.1 Prestação de Serviços de Radiodifusão, Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do  

Governo Federal 

Um conjunto de serviços de comunicação é prestado ao Governo Federal pela área de 

Serviços da EBC, compondo ação orçamentária individual no Orçamento da empresa. Alguns deles já 

eram prestados pela extinta Radiobrás, como a operação da TV NBR – canal de divulgação de ações 

do Governo Federal, distribuído pelas operadoras de TV por assinatura e disponível aos usuários de 

antenas parabólicas POR MEIO do satélite Banda C. Outros serviços passaram a ser executados após a 

implantação da EBC. São eles: 
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1.1.1 - Ações e Eventos Oficiais 

Em 2009, a EBC cumpriu integralmente o compromisso de dar cobertura jornalística, com 

imagem e som, a todas as ações e eventos oficiais com a presença do Presidente da República, no 

Brasil e no Exterior. Assim, em parceria com a área de Suporte e Operações, foram transmitidos pela 

NBR eventos de grande importância internacional como a Conferência Mundial sobre Mudanças 

Climáticas, em Copenhague – Dinamarca, a conferência da ONU, em Nova Iorque-EUA e o início das 

atividades da Petrobras na chamada camada do pré-sal. 

1.1.2 Cobertura da Agenda Presidencial 

 Número de transmissões ao vivo realizadas pela TV NBR: 767; 

 Tempo aproximado de transmissões ao vivo: 1.150 horas; 

 Número de coberturas de viagens presidenciais no território nacional: 112; 

 Tempo aproximado de geração de imagens em viagens nacionais: 56 horas; 

 Número de coberturas de viagens presidenciais internacionais: 39; 

 Tempo aproximado de geração de imagens em viagens internacionais: 19 horas. 

1.1.3 Produção de Conteúdo Jornalístico – Redação Multimídia 

Implantada em maio de 2009, a Redação Multimídia da área de Serviços da EBC unificou três 

estruturas de jornalismo encarregadas de produzir conteúdo para as TVs NBR e Canal Integración, para o 

radiojornal A Voz do Brasil e, ainda, para o Serviço de distribuição de noticiosos via satélite, o Radiosat. 

Mais importante do que reunir estas estruturas num único ambiente, foi criar uma nova plataforma de 

produção jornalística moldada nos avanços proporcionados pela convergência de mídia.  

Essa nova metodologia se mostrou adequada a uma unidade negócios, por sua economia de 

recursos humanos e técnicos. No entanto, deve-se ressaltar que o resultado mais relevante da Redação 

Multimídia foi a ampliação da sua capacidade de oferecer informações sobre as atividades do governo 

federal, produzidas em variados formatos e linguagens para um público cada vez maior e diverso, 

movimento que na linguagem no jornalismo digital é chamado de cross-media.  

Outra conquista da Redação Multimídia foi a inclusão da TV NBR e da Voz do Brasil nas 

redes sociais, ampliando ainda mais as opções de acesso e de participação da sociedade na produção de 

informações sobre o governo federal.  

Essas medidas fortaleceram o compromisso com o direto à informação, preceito 

constitucional, guia mestra dos serviços prestados pela EBC à Presidência da República e à sociedade 

brasileira.  

1.1.4 Produção de Conteúdos para Televisão/TV NBR 

1.1.4.1 Telejornais 

A NBR, a TV do Governo Federal, veiculou três edições do telejornal “NBR Notícias” de 

segunda à sexta-feira e uma edição aos sábados, além do resumo semanal denominado “Notícias da 

Semana”. Com duração de 30 minutos, essas edições abordaram fatos e atos do governo federal. 

 Número de telejornais veiculados: 824 edições; 
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 Tempo de edição: 384 horas de produção; 

 Número aproximado de notícias inéditas veiculadas: 2.892.  

1.1.4.2 Entrevistas 

A NBR apresentou diariamente o programa “NBR Entrevista”, abordando temas da 

atualidade, com técnicos do Poder Executivo Federal. 

 Número de edições: 161; 

 Tempo de edição: 41 horas de produção;  

 Número de entrevistas inéditas realizadas: 156. 

1.1.4.3 Notas Informativas 

Para a tela dinâmica da TV NBR, foram produzidas notas informativas sobre a agenda do 

governo federal veiculadas diariamente das 9h às 19h.  

 Número de notícias veiculadas: 11.558. 

1.1.4.4 NBR nas Redes Sociais 

A TV NBR tem um canal na rede social YouTube, de distribuição de vídeo na Internet, 

desde dezembro de 2008, no qual tem postado vídeos desde setembro de 2009.   

 Número de vídeos postados: 728; 

 Número de visualizações dos vídeos: 39.944; 

 Número de entradas no canal: 4.563. 

Em agosto de 2009, a NBR iniciou sua participação na rede de microblogs Twitter, 

passando a postar diariamente informações sobre sua programação, especialmente ao vivo.  

 Número de notas postadas: 389 tweets; 

 Número de seguidores conquistados: 488. 

1.1.4.5 Produção de Conteúdos para Rádio 

Produção do radiojornal A Voz do Brasil sobre as principais atividades do Governo 

Federal, veiculado de segunda a sexta-feira em rede obrigatória de rádio, com transmissão via satélite: 

 Número de edições: 264; 

 Tempo de edição: 132 horas de produção; 

 Número de notícias inéditas veiculadas: 2.064. 

 

 



                                                        

96 

 

 

1.1.4.6 A Voz do Brasil nas Redes Sociais 

Em junho de 2009, A Voz do Brasil ganhou sua conta no Twitter, a mais popular rede de 

microblogs da Internet. De lá para cá, vem conquistando um número relevante de seguidores e um 

novo público para o mais antigo radiojornal do Brasil.  

 Número de notas postadas: 763 tweets; 

 Número de seguidores conquistados: 2.236.  

2. PRODUTOS E SERVIÇOS DE RÁDIO 

No ano de 2009, a gerência de rádio da área de Serviços da EBC aperfeiçoou os serviços já 

existentes e lançou dois novos produtos radiofônicos encomendados pela Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência da República - Secom. Com isto, foi possível ampliar a divulgação das 

atividades do Poder Executivo e oferecer a ouvintes da Internet e de emissoras de rádios convencionais 

de todo o País novas opções de acompanhamento das ações do governo.  

2.1. Programa Café com o Presidente 

O programa de rádio “Café com o Presidente” completou seis anos registrando presença 

semanal nas mais de 30% das 9.045 emissoras de rádio de todo o País, conforme mostrou a pesquisa 

telefônica realizada em setembro de 2009, junto a 1.013 dirigentes de rádio de todas as regiões do 

Brasil.  

O ano de 2009 também marcou a renovação desse programa na Internet, com o novo site 

onde são oferecidas versões em áudio, vídeo e texto, além de fotografias que registram vários 

momentos da produção. Também são oferecidas novas ferramentas de busca e o arquivo do programa 

radiofônico desde a sua primeira edição. Outra novidade é o conjunto de indicadores que permite 

acompanhamento mais detalhado do aproveitamento do programa no rádio e na Internet.  

 Número de edições: 51; 

 Número estimado de emissoras que veicularam semanalmente: 2.700; 

 Número de visitas à nova página na web, desde 22 de novembro : 3.049; 

 Número de page views, desde 22 de novembro: 10.600. 

2.1.1 Programa Bom Dia, Ministro 

Em 2009, foi consolidada a entrevista coletiva radiofônica semanal que conta com a 

participação de Ministros de Estado respondendo a perguntas de comunicadores de rádio de todas as 

regiões do país. O programa, produzido em parceria com a Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República, tem uma hora de duração e é transmitido via satélite em sinal aberto. Em 

2009, passou a ser transmitido ao vivo também pela TV NBR. 

 Número de edições veiculadas: 51; 

 Tempo de edição: 51 horas de produção ao vivo; 

 Número de ministros participantes: 33; 
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 Número de emissoras participantes: 178. 

2.1.2 Locução de cerimoniais 

Em 2009, foi prestado o serviço de locução de cerimônias oficiais da Presidência da 

República em 72 eventos, totalizando aproximadamente 144 horas de produção.  

2.1.3 Serviços de Satélite – Radiosat 

São os serviços de transmissão de informações sobre o governo federal, via satélite, em 

sinal aberto, para veiculação gratuita pelas emissoras de rádio de todo o país. Foram transmitidos pelo 

Radiosat os programas das redes nacionais obrigatórias e facultativas.   

 Número de transmissões realizadas: 488 

3. NOVOS PRODUTOS 

3.1 Programa Brasil em Pauta 

Criado em fevereiro de 2009, tem formato de entrevista coletiva radiofônica na qual um 

técnico do governo federal responde a perguntas de comunicadores de emissoras de diversos pontos do 

país. O tema de cada edição é escolhido dentro do rol de políticas públicas do governo federal. O 

programa é mensal e transmitido via satélite em sinal aberto para retransmissão pelas emissoras de 

rádio interessadas.  

 Número de edições veiculadas: 10; 

 Técnicos convidados: 10; 

 Tempo de edição: 5 horas de produção ao vivo; 

 Número de emissoras convidadas participantes: 78. 

3.1.1 Bom Dia, Ministro – Especial  

Nesta versão especial do programa Bom Dia, Ministro, dois titulares de Ministérios são 

convidados a responder perguntas de comunicadores de rádio sobre um tema comum às pastas que 

representam. Com edições a cada dois meses, o Bom Dia, Ministro – Especial também é transmitido 

via satélite para emissoras de rádio de todo o país e também transmitido ao vivo pela NBR. 

 Número de edições veiculadas: 04; 

 Tempo de edição: 4 horas de produção ao vivo; 

 Número de ministros participantes: 8 ministros; 

 Número de emissoras convidadas participantes: 38. 

3.1.2 Serviço de Rádio na WEB 

Oferecido desde setembro de 2009, o serviço é destinado a emissoras de rádio interessadas 

em obter, gratuitamente, matérias jornalísticas radiofônicas sobre atividades do Governo Federal. São 

oferecidas para download as matérias radiofônicas produzidas por Ministérios e órgãos da 
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Administração Pública Federal, pela própria Diretoria de Serviços da EBC, além de spots e campanhas 

de interesse público.  

 Número de matérias veiculadas: 158; 

 Número de spots veiculados: 30; 

 Número de acessos à página do Serviço de Rádio: 1.400. 

4. SERVIÇOS DE TELEVISÃO 

Em 2009, a Gerência de Televisão da EBC Serviços fez reformulações em suas estruturas e 

nas suas metodologias de trabalho para manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados. Na 

NBR, a TV do Governo Federal, destacam-se a criação do Setor de Documentação, a revitalização do 

Núcleo de Projetos Especiais e o início da migração para a tecnologia digital (HDTV) anunciando a 

entrada numa nova era da produção televisiva. Já o Canal Integración cumpriu as metas do seu último 

ano de existência já que em outubro a EBC anunciou a decisão de extingui-lo para criar um canal de 

televisão internacional, com foco além da América do Sul.  

4.1. Números da TV NBR 

4.1.1. Núcleo de Transmissões ao vivo 

Em 2009 foi mantida a média de duas transmissões ao vivo por dia de eventos da 

Presidência da República e de Ministérios, com oferta do sinal de satélite aberto para captação por 

parte de emissoras do Brasil e do Exterior. 

Entre todas as transmissões realizadas foram destaques os fóruns internacionais de 2009, 

como a Abertura da Conferência da ONU, em Nova Iorque, a cerimônia de escolha do Brasil para 

sediar as Olimpíadas de 2016 e a Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas realizada em 

Copenhague, na Dinamarca. 

Também se destacaram pelo alcance e interesse público as transmissões de oito 

conferências nacionais sobre políticas públicas e dos eventos que marcaram o início da exploração de 

petróleo na chamada camada do pré-sal e do programa de incentivo à casa própria “Minha Casa, 

Minha Vida”. 

 

 Número de transmissões ao vivo: 767; 

 Tempo aproximado de transmissões ao vivo: 1.150 horas; 

 Número de transmissões ao vivo com tradução em Libras: 326; 

 Tempo aproximado de transmissões ao vivo com tradução em Libras: 223 horas; 

 Número de geração de imagens para emissoras de televisão: 960 gerações; 

 Tempo aproximado de geração: 64 horas. 

 

 



                                                        

99 

 

 

 QUADRO 7 - TRANSMISSÃO DE EVENTO – TV NBR 

Eventos 

Locais 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

E T E T E T E T E T E T E T E T 

Em Brasília (DF) 
140 111 154 105 155 121 139 119 155 116 156 82 156 134 117 88 

Outras Cidades 

Brasileiras 
36 31 97 95 112 127 120 128 130 120 143 119 143 134 194 186 

Internacionais 13 4 83 36 47 25 37 22 24 21 39 72 39 21 20 26 

TOTAL 189 146 334 236 314 273 296 269 309 257 338 273 338 289 331 300 
                                                                                                      Fonte: Diretoria de Suporte e Operações 

 

4.1.2 Núcleo de Programação 

Em 2009 a NBR captou, produziu e exibiu programas especiais relacionados aos principais 

eventos do Governo. Também foram celebradas novas parcerias para exibição de interprogramas, 

vídeos institucionais e spots com Petrobras, Fundação Banco do Brasil, Unicef, ONU e emissoras 

públicas ligadas à Abepec, como a Funtelpa, com a exibição dos programas Sementes e Varadouro. 

Temas das principais produções realizadas em 2009 - Direitos Humanos e Fórum Social 

Mundial, a descoberta de petróleo na camada pré-sal, meio ambiente, gripe influenza A, Segurança 

Pública, Consciência Negra e Mudança Global Climática.  

4.1.3 Núcleo de Projetos Especiais 

O Núcleo de Projetos Especiais organizou e produziu seis documentários exibidos no 

programa Cenas do Brasil. A seleção foi realizada por meio de edital público aberto a todos os 

funcionários da EBC Serviços. 

4.1.4 Setor de Documentação - Sedoc 

Outra meta alcançada pela EBC na área de Televisão foi a criação do Setor de 

Documentação, unificando os arquivos da NBR e do Canal Integración.  

Principais atividades desenvolvidas:  

 identificação, catalogação e arquivamento de 3.285 fitas Betacam; 

 criação do serviço de tráfego; 

 elaboração do projeto da Central de Cópia – unidade de negócio para atender 

demandas de material de arquivo por parte de instituições públicas e privadas; 

 copiagem de imagens para o Gabinete Presidencial – serviços assumidos a partir de 

abril; 

 copiagem em DVD de todas as solenidades da Presidência da República para 

atendimento às demandas da Secom/PR; 

 fornecimento de imagens para o Blog do Planalto. 
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5. CRIAÇÃO E ARTE 

Em 2009, os profissionais da EBC da área de criação trabalharam na concepção e 

renovação artística e visual dos produtos existentes e participaram da elaboração de novos produtos e 

serviços para comercialização.  

5.1 Produção de sites e ferramentas de gestão de conteúdos:  

 criação e manutenção do software de gestão de conteúdo da Redação Multimídia; 

 desenvolvimento, arquitetura e designer do novo site do programa Café com o 

Presidente;  

 mídia 24 Horas – Desenvolvimento, arquitetura, concepção artística e 

acompanhamento técnico das fases iniciais de implantação do projeto.  

5.1.1 Produções para a programação de televisão: 

 Produção de 776 telas de participação para o programa Bom Dia, Ministro; 

 Elaboração de projetos e supervisão de montagem de 08 cenários;  

 Produção de 52 peças de manutenção dos Canais NBR e Integración; 

 Roteiro e produção de 56 vinhetas institucionais para NBR e Canal Integración; 

 Pesquisa, roteiro, captação, edição, arte e finalização de 69 interprogramas para a 

NBR; 

 Criação e produção de 554 chamadas com experimentação de novos formatos e busca 

permanente de renovação de linguagem televisiva.  

5.1.2 Produções para o jornalismo: 

 Finalização de edição de 35 produções especiais;  

 Produção de 1.044 artes e infografias. 

5.1.3 Pronunciamento e Mensagens Oficiais 

 Produção de 53 vídeos encomendados pela Secom, a maioria referente a 

pronunciamentos de Ministros de Estado para veiculação em rede obrigatória de 

televisão.  

5.1.4 Produção do especial Sete em Sete: 

 Vídeos de sete minutos gravados com Ministros de Estado cujo conteúdo é o balanço 

dos últimos sete anos de trabalhos da pasta. Estes vídeos foram encomendados pela 

Secretaria de Comunicação da Presidência da República para veiculação no Blog do 

Planalto e na TV NBR. Até dezembro foram produzidos 10 depoimentos e finalizados 

cinco vídeos. 
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6. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA MÍDIA 

Em 2009, o serviço de monitoramento da mídia da EBC manteve seu foco na manutenção 

do Banco de Notícias e na estabilidade da produção da Mídia Impressa buscando, ao mesmo tempo, 

superar os entraves que impediram o avanço tecnológico projetado para este exercício.  

7. MÍDIA IMPRESSA 

Indicadores de qualidade 

Com objetivo de subsidiar futuras mudanças editoriais e logísticas, foi realizada, entre 

setembro e outubro, uma pesquisa de qualidade junto aos assinantes da Mídia Impressa. O resultado 

apresentou um índice de aprovação do serviço da ordem de 96% e indicou a possibilidade de boa 

aceitação de alterações editorais que deverão ser implementadas em 2010.  

 

Mídia Impressa em números 

 

Número de assinantes: 728 pessoas 

  

 

                     QUADRO 8 - EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS POR MÊS 
 

Mês Mídia Jornal Mídia Revista 

Janeiro 19.428 3.165 

Fevereiro 17.700 2.557 

Março 20.011 3.257 

Abril 19.789 2.665 

Maio 20.849 3.407 

Junho 20.308 2.749 

Julho 21.875 2.868 

Agosto 22.174 3.606 

Setembro 21.965 2.965 

Outubro 22.783 2.971 

Novembro 21.948 3.695 

*Dezembro *24.220 *2.944 

Total 25.3050 38.32 

                                                                *Número estimado com base na média e produção de 14/12. 
                                                                                                                               Fonte: Gerência Executiva de Produção 
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QUADRO 9 - DEMONSTRATIVO POR NÚMERO DE PÁGINAS CLIPADAS 

 

Jornais 

 

Meses 

 

 O 

 Globo 

Folha de S. 

Paulo 

Estado de 

S. Paulo 

Jornal do 

Brasil 

Correio 

Braziliense 

Valor 

Econômico 

Gazeta 

Mercantil 

Janeiro 637 900 958 359 628 620 211 

Fevereiro 621 776 822 390 607 542 180 

Março 748 869 969 449 714 713 196 

Abril 716 818 938 401 632 648 203 

Maio 742 849 1021 425 693 591 189* 

Junho 735 881 1048 392 579 652 - 

Julho 789 904 1110 412 606 733 - 

Agosto 813 913 1094 395 658 666 - 

Setembro 745 994 1110 382 658 717 - 

Outubro 786 1045 1052 402 668 785 - 

Novembro 777 970 1051 333 664 734 - 

Dezembro 695 1147 969 305 699 763 - 

Total 8.804 11.066 12.142 4.645 7.806 8.254 979 

*O jornal Gazeta Mercantil parou de circular no final do mês de maio.                                          Fonte: Gerência Executiva de Produção 

 

 

Banco de Notícias em números 

 

                         QUADRO 10 - DADOS SOBRE ASSINANTES 

Tipo Quantidade 

Assinantes do Banco de Notícias – acesso com senha 5.300 

Assinantes do clipping de jornais enviado por e-mail 117 

Assinantes dos clipping telejornais enviado por e-mail 39 

                                                                                                                                                   Fonte: Gerência Executiva de Produção 
 

Número de veículos impressos monitorados: 

 De segunda à sexta-feira: jornais de grande circulação: O Globo, Folha de S. Paulo, O 

Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil e Valor Econômico, Correio Braziliense, além da 

Gazeta Mercantil, que deixou de circular no mês de maio, e os jornais regionais Zero 

Hora, Estado de Minas, Jornal do Comércio; 
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 Aos finais de semana: os mesmos jornais com exceção do Valor Econômico, que não 

circula e mais seis revistas: Veja, Época, IstoÉ, Carta Capital, IstoÉ Dinheiro e, 

quinzenalmente, a revista Exame.  

 

       QUADRO 11 - NÚMERO DE MATÉRIAS PUBLICADAS 

 

01/01/2009 até 

31/03/2009 

01/04/2009 até 

30/06/2009 

01/07/2009 até 

30/09/2009 

01/10/2009 até 

31/12/2009 
TOTAL 

Revistas 1.110 1.174 1.166 1.282 4.732 

Jornais 28.796 30.893 30.314 30.264 120.267 

                                                                                                                                          Fonte: Gerência Executiva de Produção 
 

Número de veículos eletrônicos monitorados - videoclipping: 

 Emissoras de televisão - Telejornais: Repórter Brasil Manhã e Repórter Brasil Noite 

(TV Brasil); Bom Dia, Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo (TV 

Globo); SBT Brasil (SBT); Jornal da Record (TV Record), Jornal da Band (TV 

Bandeirantes). 

 

      QUADRO 12 - NÚMERO DE MATÉRIAS PUBLICADAS 

 

01/01/2009 até 

31/03/2009 

01/04/2009 até 

30/06/2009 

01/07/2009 até 

30/09/2009 

01/10/2009 até 

31/12/2009 
TOTAL 

Vídeos 5.954 6.925 6.730 6.589 26.198 

                                                                                                           Fonte: Gerência Executiva de Produção 
 

 Emissoras de rádio: Jovem Pan, BandNews, CBN e Nacional AM. 

                                 QUADRO 13 - NÚMERO DE MATÉRIAS PUBLICADAS 

 

01/01/2009 até 

31/03/2009 

01/04/2009 até 

30/06/2009 

01/07/2009 até 

30/09/2009 

01/10/2009 até 

31/12/2009 
TOTAL 

Áudios 13.011 15.241 13.459 14.696 56.407 

                                                                                                                         Fonte: Gerência Executiva de Produção 

Outros Produtos 

Sinopse do noticiário: 

A sinopse traz um resumo diário das notícias de capa dos principais jornais do país. 

 Produção e distribuição de 365 edições. 
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Monitoramento do noticiário sobre comunicação pública:  

Produzido em duas edições diárias: uma pela madrugada a partir dos jornais impressos 

clipados via internet, outra no início da tarde, com base no noticiário na internet, em 

especial portais, jornais online e sites especializados em comunicação. 

 Número de edições distribuídas: 606. 

Apoio aos serviços de rádio da EBC: 

 Transcrição de 37 edições do programa Café com o Presidente.   

 Distribuição de 26 edições do clipping do Café com o Presidente. 

 Transcrição de 50 edições do programa Bom Dia, Ministro. 

8. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE LEGAL 

Em 2009, houve ligeiro crescimento do número de clientes, com aumento sistemático das 

publicações de publicidade legal ao longo do ano. A média diária do primeiro semestre, que foi de 

produção de 280 anúncios saltou para 350 publicações no último trimestre do ano. Este movimento 

resultou num crescimento de 11,5% no volume de vendas do setor, totalizando 106 milhões de reais.  

8.1 Publicidade legal em números 

Em 2009, o setor de publicidade legal da EBC passou a atender mais 18 órgãos e entidades 

do Governo Federal, totalizando 1.416 cadastros em seu banco de dados. Esse número representa um 

acréscimo de 1,29% em relação ao ano de 2008. 

Atualmente constam no Sistema de Publicidade Legal 2.994 veículos de comunicação entre 

jornais, revistas, emissoras de rádio e TV. Em 2009, foram cadastrados 282 novos veículos de 

comunicação, o que significou um acréscimo de 10,4% em relação ao ano de 2008.  

Em 2009, também foram produzidos e publicados pela EBC 95 Balanços Patrimoniais de 

diversos clientes do Governo Federal. Esses Balanços totalizaram 272.104 centímetros por coluna, o 

equivalente a 872 páginas de jornal, resultando no montante de R$ 5,2 milhões em comissão para a 

Empresa.  

A venda bruta da publicidade legal veiculada em jornais e emissoras de rádio e de televisão 

registrou crescimento de 11,5% em relação a 2008, totalizando R$ 106 milhões, conforme descrito no 

quadro 14 abaixo: 

                QUADRO 14 - VENDA BRUTA DE PUBLICIDADE LEGAL - 2008-2009 
                      

                                      

ANO                                      

MÍDIA   

2008 2009 
Variação %  

R$ mil 

IMPRESSA 91.924 103.752 12,86 

ELETRÔNICA 3.475 2.712 -21,95 

TOTAL DA VENDA 

BRUTA 

95.399 106.464 11,59 

                                                                                                                    Fonte: Gerência de Publicidade 
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 NOTA: Os números apresentados referem-se à venda bruta, podendo haver ajustes 

posteriores em função de cancelamentos de notas fiscais e outras razões dessa natureza. 

A comissão de intermediação de publicidade legal gerou uma receita bruta de mais de R$ 

21 milhões, conforme descrito nos quadro 15 a seguir. É importante destacar que essa comissão 

também representa uma economia ao Governo Federal, uma vez que este montante estaria à disposição 

do mercado privado que, com a intermediação da EBC, retornou aos cofres do Tesouro Nacional. 

 

 

                                       QUADRO 15 - COMISSÃO DE VEICULAÇÃO DE  

                                         PUBLICIDADE LEGAL – 2008 - 2009 
                                                                                                                                                           

                                 ANO 

COMISSÃO 

2008 2009 
Variação%  

R$ mil 

MÍDIA IMPRESSA 18.349 20.699 12,80 

MÍDIA ELETRÔNICA 693 541 -21,93 

TOTAL DAS VENDAS 19.042 21.240 11,54 

                                                                                                          Fonte: Gerência de Publicidade 

 

 

Em 2009, foram emitidos 56.568 Pedidos de Inserção - PI, de mídia impressa e eletrônica, 

4,2% a mais que o ano de 2008, demonstrando o aumento em ações do Governo Federal que requerem 

a divulgação de matérias legais: 

 

 

 

GRÁFICO 3 - NÚMERO DE PIS VEICULADOS - 2006-2009 
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                                                                                                                                                                                 Fonte: Gerência de Publicidade 
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Conforme ilustra o Gráfico 4, os anúncios de matérias legais distribuídos em 2009, 

totalizaram 1.303.060 centímetros por coluna, o que equivale a 4.176 páginas de jornal. 

 

                                 GRÁFICO 4 - CENTIMETRAGEM DE  

                      PUBLICIDADE LEGAL VEICULADA – 2006 – 2009 
 

          

1.646.971

1.397.308
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                                                                                        Fonte: Gerência de Publicidade 

Embora a veiculação de publicidade legal ocorra basicamente em jornais, há situações em 

que a comunicação deve chegar a locais específicos e de forma imediata. Nesses casos, a EBC orienta 

tecnicamente os seus clientes a programar os anúncios em veículos eletrônicos, ou seja, emissoras de 

rádio e TV. A seguir, o Gráfico 5 destaca o volume de PI’s emitidos para a mídia eletrônica. 

 

                                GRÁFICO 5 - NÚMERO DE PIS DE VEICULAÇÃO 

                                         EM MÍDIA ELETRÔNICA – 2006 – 2009 
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                            Fonte: Gerência de Publicidade 
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8.1.1 Atualização do Manual de Padronização Visual de Publicidade Legal 

A área de Publicidade da EBC elaborou uma nova versão do Manual de Padronização 

Visual de Publicidade Legal aprovado pela SECOM e publicado no Diário Oficial da União – DOU 

em 17 de dezembro de 2009. A quinta edição recebeu o nome de Manual de Uso da Marca do Governo 

Federal e de Padronização Visual da Publicidade Legal. Além de apresentar as normas de uso da 

Marca do Governo Federal. O Manual também define parâmetros de editoração que oferecerão maior 

agilidade na composição das matérias de publicidade legal garantindo a padronização e a legibilidade 

da informação. As novas regras visam proporcionar maior destaque às ações de Publicidade Legal por 

meio da criação de um modelo de unidade visual. 

9. DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO 

9.1 Ações Prioritárias 

Formalização de contrato de prestação de serviços com a Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência da República (Secom-PR): 

Em 2009, as ações prioritárias da área de Desenvolvimento da EBC estiveram 

concentradas na busca de formalização da relação com a Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República (Secom-PR) como potencial cliente da EBC Serviços. Ao assinar este 

contrato em 2010, inaugura-se na EBC Serviços um novo modelo de gestão que marcará uma nova 

fase de relacionamento com a Secom.   

Estão previstos nos contratos com a Secom/PR os seguintes serviços:  

Serviços audiovisuais multimídia: 

 TV: produção de conteúdo, apuração, programação, operação, geração, transmissão, 

armazenamento, veiculação e supervisão de canal de TV transmitido por meio de 

sistema analógico por antena parabólica e canais por assinatura; 

 Rádio: produção de conteúdo, apuração, roteirização, gravação e edição, locução, 

supervisão e distribuição dos programas via satélite e via internet;  

 Internet: produção de conteúdo audiovisual multimídia a ser disponibilizado em portal 

próprio da Secretaria de Comunicação Social; 

 Os serviços de TV, de rádio e de internet também compreendem o trabalho de 

programação visual e sonora, de produção de vinhetas e gráficos, finalização, 

manutenção de arquivos e outros recursos, reutilização do material produzido pela 

EBC Serviços, além de ações de gestão, avaliação e armazenamento de programas 

próprios e/ou de parceiros e de coproduções. 

Serviços técnicos de TV e de áudio 

 Captação, gravação, transmissão, distribuição de sinal de TV; serviços de áudio, 

incluindo gravação, sonorização e locução, transmissão de atos, solenidades e eventos. 
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9.1.1 Novo modelo de negócios e gestão para o monitoramento de Mídia 24 horas 

Considerando que o desenvolvimento de soluções e o aprimoramento nos processos de 

prestação de serviços da EBC são atribuições ligadas à área de desenvolvimento, a equipe técnica da 

EBC formulou um novo modelo de negócio e de gestão voltado à ampliação da estrutura dos serviços 

de monitoramento e clipagem de canais de televisão e rádio, jornais e revistas nacionais, agências de 

notícias e noticiários on line. 

A ação desencadeou a estruturação de um novo formato de monitoramento de Mídia 24 

horas. Está em desenvolvimento um modelo baseado na expertise da EBC no monitoramento e 

clipagem de conteúdo jornalístico, disponível em seu Banco de Notícias.  

Este produto, previsto para ser implementado nos primeiros meses de 2010, permitirá um 

aumento significativo do número de programas monitorados e clipados atualmente pela EBC, 

atendendo as atuais e futuras demandas dos clientes. Assim, a EBC Serviços garantirá agilidade e 

eficiência no atendimento aos clientes e no cumprimento de prazos, melhoria da qualidade na 

prestação do serviço e na apresentação do produto, agregando criatividade na formulação e aplicação 

de soluções e inovação tecnológica voltada aos negócios da comunicação. Isso possibilitará à EBC 

Serviços o aumento de geração de receita própria, alcançando os objetivos desta Gerência. 

O novo formato do serviço prevê ainda: 

 site mais amigável, que reúne em um único ambiente clipagem das principais 

emissoras de televisão e rádio, jornais e revistas nacionais, agências de notícias, 

noticiários on line disponibilizados no novo endereço do Mídia 24 horas, mediante 

senha; 

 gravação simultânea de áudio e vídeo; 

 edição e disponibilização do conteúdo dos canais de televisão, emissoras de rádio, 

jornais e revistas nacionais, agências de notícias, noticiários on line, em área restrita do 

Mídia 24 horas; 

 informação de interesse público, de impacto nacional e relacionada direta e/ou 

indiretamente ao Poder Executivo. Inclusão de novos programas no monitoramento 24 

horas e transcrição de conteúdo feita sob demanda;  

 sistema de busca que permitirá encontrar conteúdos em todo o site, por mídia, por 

programa, por palavra-chave; e realizar pesquisas em campos específicos; 

 sistema de alerta acionado pelos editores sempre que identificarem informações 

relevantes para o cliente/assinante. O alerta será feito no próprio site, via e-mail, 

widget, telefone fixo e móvel;  

 normas de acessibilidade adotadas pelo Governo Federal (e-Mag); 

 níveis diferenciados de acesso, definidos pelo cliente, utilização de diversas 

plataformas, como computador, celular, palm-top, etc.;  

 customização da visualização do Mídia 24 horas, de acordo com o perfil e preferências 

do cliente/assinante. 
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9.1.2 - Contratos 

Até novembro de 2009, a receita da EBC relativa aos contratos de Publicidade Legal, 

Mídia Impressa, Encartes de jornais, Telejornais impressos, Geração de sinal, filmetes, cópias de 

imagem e Rádio Senado foi de R$ 25.780.279,73, conforme Tabela 2 e Gráfico 5. Comparada com o 

ano de 2008, a receita desses contratos teve um acréscimo de 5,64%. A fonte de informação dos 

números relativos aos contratos firmados pela EBC em 2009 foi o Controle Interno do Núcleo de 

Contratos da Publicidade Legal.  

 

TABELA 1 – FATURAMENTO 2009 

Serviço R$ % R$ %

Publicidade Legal 17.735.608,11 68,80% 17.812.506,70 72,99% -0,43%

Mídia Impressa 6.863.360,48 26,62% 5.688.627,66 23,31% 20,65%

Rádio Senado 675.697,83 2,62% 729.097,86 2,99% -7,32%

Geração Sinal 162.400,00 0,63% 0,00%

Geração Filmete 160.340,73 0,62% 8.500,00 0,03% 1786,36%

Encartes de jornais 152.635,23 0,59% 127.036,08 0,52% 20,15%

Telejornais Impressos 29.433,33 0,11% 34.610,00 0,14% -14,96%

Cópia de imagens 804,02 0,00% 3.331,80 0,01% -75,87%

Total geral 25.780.279,73 100,00% 24.403.710,10 100,00% 5,64%

* Valores até 30/11/2009

** Valores de Jan a Dez/2008

Fonte: DIFIN  - Divisão de Finanças

2009-2008

Faturamento

2009* 2008**

 

                                                                                                              Fonte: Gerência Executiva de Desenvolvimento 

GRÁFICO 6 - FATURAMENTO 2009 

 

                                                                                                      Fonte: Gerência Executiva de Desenvolvimento 
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9.1.3 Contratos de Publicidade Legal 

A área de contratos da Publicidade Legal da EBC é responsável pela celebração dos 

contratos para distribuição de publicações dos órgãos e entidades da Administração Federal, realizada 

em obediência às leis, disposições regulamentares ou regimentais.  

A EBC Serviços registrou em 2009 o número de 639 contratos firmados de Publicidade 

Legal. Até o dia 30 de novembro de 2009, gerou-se uma receita na ordem de R$ 17.735.608,11. Isso 

demonstra um decréscimo de cerca de 0,43% em relação ao ano de 2008. Este serviço representa 

68,80% da receita total da EBC.  

 

GRÁFICO 7 – EVOLUÇÃO DOS NÚMEROS CONTRATOS 

 DE PUBLICIDADE LEGAL 

 

 

Fonte: Gerência Executiva de Desenvolvimento 

 

9.1.4 Contratos de Mídia Impressa 

Serviço de distribuição de clipping impresso aos principais órgãos públicos federais. 

Apresenta uma compilação detalhada dos mais importantes jornais do País. Aos domingos, é 

acompanhado de um clipping das principais revistas nacionais. 

Até o dia 30 de novembro de 2009, a EBC Serviços registrou 57 contratos, totalizando 698 

exemplares diários de Mídia Impressa, gerando receita na ordem de R$ 6.863.360,48. Isso demonstra 

um acréscimo de cerca de 20,65% em relação ao ano de 2008.  Este serviço representa 26,62% da 

receita total da EBC. 
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GRÁFICO 8 – EVOLUÇÃO DOS NÚMEROS  

CONTRATOS DE MÍDIA IMPRESSA 

 

 

Fonte: Gerência Executiva de Desenvolvimento 

 

9.1.5 Contratos para Encartes de Publicações de Terceiros 

O Senado Federal e a Câmara dos Deputados utilizam a distribuição da Mídia Impressa 

para encartar seus respectivos jornais, por intermédio de contrato com a EBC.  

O serviço prestado pela EBC registrou, em 2009, 1.414 encartes de jornais diários, gerando 

um faturamento da ordem de R$ 152.635,23, o que representa um acréscimo de 20,15% em relação a 

2008. 

 

 

 

 

GRÁFICO 9 - EVOLUÇÃO DOS NÚMEROS CONTRATOS 

 DE ENCARTES DE JORNAIS 

 

 

Fonte: Gerência Executiva de Desenvolvimento 
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9.1.6 Contratos para fornecimento de Telejornais Impressos 

Clipping dos principais telejornais nacionais. Em 2009, a EBC contou com 5 contratos 

relativos a este serviço, gerando a receita de R$ 29.433,33, o que representa um decréscimo de 14,96% 

em relação a 2008.  

 

GRÁFICO 10 - EVOLUÇÃO DOS NÚMEROS CONTRATOS 

 DE TELEJORNAIS IMPRESSOS 

 

 

                                                                       Fonte: Gerência Executiva de Desenvolvimento 

 

 

9.1.7 Contratos para Geração de Sinal, Filmetes e Cópias de Imagens  

Em 2009, foram realizados quatro serviços, gerando uma receita de R$ 323.544,75, o que 

representa um acréscimo de 3.706,41% em relação a 2008. 

 

TABELA 2 - EVOLUÇÃO DO NÚMEROS CONTRATOS DE GERAÇÃO DE SINAL,  

FILMETES E CÓPIAS DE IMAGENS 

 

2009 2008 2009-2008

Serviço
Faturamento

Analise 

Vertical
Faturamento

Analise 

Vertical

Analise 

horizontal

Geração Sinal 162.400,00 50,19% 0,00%

Geração Filmete 160.340,73 49,56% 8.500,00 100,00% 1786,36%

Cópia de imagens 804,02 0,25% 0,00%

Total geral 323.544,75 100,00% 8.500,00 100,00% 3706,41%  

Fonte: Gerência Executiva de Desenvolvimento 
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GRÁFICO 11 – EVOLUÇÃO DO NÚMEROS CONTRATOS DE GERAÇÃO  

DE SINAL, FILMETES E CÓPIAS DE IMAGENS 

 

Fonte: Gerência Executiva de Desenvolvimento 

 

 

9.1.8 Contrato com a Rádio Senado 

Contrato para retransmissão diária da programação produzida pela Coordenação de Rádio 

de Ondas Curtas, da Secretaria de Rádio do Senado Federal, para as regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste.  

Até 30 de novembro de 2009, o serviço prestado para a Rádio Senado gerou um 

faturamento da ordem de R$ 675.697,83, representando um decréscimo de 7,32% comparado à receita 

de 2008. 

Está em fase de conclusão o contrato com a Rádio Senado adotando os novos padrões de 

geração de receita estabelecidos pela EBC Serviços. Para 2010, a receita mensal estimada é de R$ 

146.397,03, referentes à 311 horas mensais de transmissão, totalizando R$ 1.756.764,30, no período de 

12 meses. 

 

10. TRANSMISSÃO DE REDES NACIONAIS OBRIGATÓRIAS 

 

A EBC, através da Diretoria de Suporte e Operações e da Diretoria de Serviços, coordena a 

transmissão de cadeias obrigatórias de rádio e televisão solicitadas pelos poderes federais ou em 

cumprimento à legislação eleitoral e partidária. 

Os gráficos abaixo mostram as veiculações de cadeias nacionais obrigatórias coordenadas 

pela EBC: 
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GRÁFICO 12 - REDES NACIONAIS OBRIGATÓRIAS 
 

 
                                                                                                 Fonte: Gerência de Operações de Rádio 

                                                                                                 Dados colhidos até 22 de dezembro de 2009. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 13 - REDES OBRIGATÓRIAS DE  

PROGRAMAS POLÍTICOS PARTIDÁRIOS 

 
                                                                                    onte: Gerência de Operações de Rádio 

                     A partir de julho/2008 as Propagandas Políticos Partidárias foram suspensas em virtude do período 

                                                                                     eleitoral. Dados colhidos até 22 de dezembro de 2009. 
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IV   -   GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EBC 

 

 

Em 2009, a EBC reestruturou a área de recursos humanos, orçamento e finanças. A 

estrutura da antiga Diretoria de Administração e Finanças foi incorporada à Secretaria Executiva. Este 

novo formato no modelo de gestão da EBC permitiu mais agilidade e dinamismo na condução dos 

procedimentos administrativos internos, e incremento de medidas de racionalização e otimização dos 

recursos humanos e materiais da Empresa. 

A implantação do Plano de Cargos, Salários e Empregos em 2009 representou um marco 

histórico para os trabalhadores da Empresa. A estrutura de cargos, salários e empregos recebida pela 

EBC, da antiga Radiobrás, encontrava-se ultrapassada. Para a EBC o plano de cargos, salários e 

empregos determinou o início do processo de qualificação e profissionalização do conjunto dos seus 

empregados, sendo que o seu impacto econômico e financeiro foi da ordem de R$ 13,5 milhões na 

folha de pagamento.   

A aprovação do novo Regimento Interno e de um conjunto de normas e regulamentos 

internos em 2009 permitirá que a Empresa identifique as competências e atribuições internas de suas 

diferentes áreas de atuação, o que representará maior segurança jurídica e respaldo administrativo e 

institucional à Empresa. 

1. GESTÃO DE PESSOAS 

A área de Gestão de Pessoas compreende as atividades que propõem, planejam e executam 

políticas que envolvem a inteligência técnica e perfil profissional e pessoal necessários para a 

construção da Missão, dos Objetivos Estratégicos e dos Planos de Ação da EBC.  

1.1 Composição da Força de Trabalho 

Ao final do exercício de 2009, a Força de Trabalho da EBC contava com 1.478 

empregados, sendo 931 efetivos, 370 funções comissionadas e 177 contratados por prazo determinado 

em conformidade com a lei nº 8.745 de 09/12/1993. 

O Quadro Permanente de Pessoal variou de 957, em 2008, para 931 empregados no ano 

seguinte. Essa redução foi consequência da saída de empregados que deixaram a empresa (demissão, 

falecimento e aposentadoria) e pela ausência de concurso vigente para reposição do Quadro. 

Houve um aumento de 314 para 370 empregados no Quadro de Cargos em Comissão. Esse 

acréscimo ocorreu em virtude de não ter ocorrido concurso público em 2009. Na medida em que a 

Empresa foi perdendo empregados do Quadro Permanente e de Contratos por Prazo Determinado, a 

reposição foi feita por meio de Funções Comissionadas. 
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QUADRO 16 - DISCRIMINAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL 
 

Discriminação 
Dezembro 

31/12/08 

Dezembro 

31/12/09 

Variação de Dez/08 à 

Dez/09 

Quadro Permanente de Pessoal 957 931 -2,72% 

Permanente (trabalhando na EBC) 841 809 -3,08% 

Cedidos a outros órgãos(EBC) 59 60 1,69% 

Afastados (Licença Médica ou Licença sem Vencimentos - EBC) 57 62 8,7% 

 

Cargo em Comissão  314 370 17,83% 

Não permanente (trabalhando na EBC) 285 320 12,2% 

Requisitados de outros órgãos (trabalhando na EBC)  19 43 126,3% 

Afastados (Licença Médica - EBC) 10 07 -30% 

 

Contratados por Tempo Determinado  191 177 -7,33% 

 

Total 1.462 1.478 1,09% 

            Fonte: Dados coletados do Rubi/QLP. Posição em 31/12/2009. 
 

Comparando dezembro de 2008 com o mês de dezembro de 2009, houve um acréscimo de 

16 empregados no quadro de empregados da EBC. Equivale dizer que dos 1.478 empregados, 63% são 

do quadro permanente, 25% são cargos comissionados e 12% são contratados por prazo determinado. 

Do total de empregados, 918 estão na área fim e 560 na área meio. 

1.1.1 Quadro Permanente de Pessoal 

No quadro permanente de pessoal, 551 empregados estão lotados na área fim e 380 na área 

meio. Esses 931 empregados estão separados por atividade profissional, onde 470 empregados 

desenvolvem suas atividades na área de Jornalismo, 189 no Radialismo, 163 na área Administrativa e 

109 cedidos ou afastados. 

Em relação às funções comissionadas, a EBC contou com 370 cargos não pertencente ao 

quadro permanente, sendo 75% (276 empregados) da área finalística, e 25% da área meio (94 

empregados). As contratações por prazo determinado totalizaram 177, sendo 79% (139) lotadas na 

área fim, e 21% (38) da área meio. 

1.1.2 Menores Aprendizes 

A EBC em parceria com o Centro Salesiano do Menor – CESAM, contou com 15 menores 

aprendizes na função de auxiliar de serviços administrativos. Os contratos com os menores aprendizes 

são firmados por tempo determinado não superior a 19 meses, com carteira assinada e todos os direitos 

trabalhistas garantidos. Também é garantido ao menor um programa de aprendizagem, formação 

técnico-profissional metódica compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. Em 

contrapartida o aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias à sua 

formação. 

No período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2009, houve 11 substituições de  

menores por motivo de vencimento de contrato, outra substituição ocorreu por motivo eventual, 

totalizando 12 novos menores distribuídos pelas diversas áreas da EBC. 
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1.1.3 Estágio 

A EBC em colaboração com a formação profissional dos estudantes ofereceu 170 vagas de 

estágio para proporcionar experiência profissional a estudantes de nível médio/técnico e superior na 

área meio e área fim da Empresa.  

Devido à aprovação da nova Lei de Estágio (Lei nº 11.788/08), fez-se necessário a 

contratação de um Agente de Integração, que intermediasse as necessidades da Empresa com as 

exigências da nova lei. Esse processo de contratação foi iniciado no final de 2008, e finalizado em 

março de 2009 com a contratação do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE.  

 Com a contratação do CIEE, atualmente a EBC tem a sua disposição: 

 um sistema de avaliação de estágio; 

 cursos de capacitação para supervisores; 

 curso de capacitação para estagiários; 

 realização de Processos Seletivos Públicos: tendo em vista as exigências feitas pelo 

Acordo Coletivo da EBC para admissão de estagiários na Empresa.  

Os estagiários estão lotados nas seguintes Diretorias: Secretaria Executiva, Diretoria de 

Jornalismo, Diretoria de Serviços, Diretoria de Suporte, Diretoria Geral, Diretoria Jurídica, Diretoria 

de Tecnologia da Informação e da Comunicação e Presidência. 

Devido à grande demanda por vagas, o Processo de Seleção de Estágio de 2009 foi 

realizado pelo CIEE dividido por área de cursos. Para o curso de Jornalismo o processo aconteceu em 

Junho de 2009 e para os demais cursos como, Arquivologia, Audiovisual, Ciências Contábeis, Ciência 

da Computação, Direito, Engenharia Elétrica, Ensino Médio, Letras Português, Letras 

Português/Espanhol, Publicidade e Propaganda, Técnico em Eletrônica e Técnico em Informática, as 

inscrições ficaram abertas no período de 31/07/2009 a 09/08/2009, alcançando um total de 285 

inscritos e 122 contratados para os diversos cursos e áreas da Empresa. 

Benefícios do Estágio na EBC: 

 Valor da Bolsa-auxílio: R$ 563,00 (quinhentos e sessenta e três reais) mensal; 

 Auxilio Transporte: R$ 6,00 (seis reais) por dia, podendo totalizar R$ 132,00 (cento e 

trinta e dois reais) por mês; 

 Recesso Remunerado: será concedido aos estudantes 30 dias de recesso. Caso o 

estagiário não venha gozar desse período será pago o proporcionalmente ou integral na 

forma da Lei. 

1.1.4 Concurso Público 

A Comissão do 1º Concurso Público da EBC foi constituída por meio da Portaria nº 210 do 

dia 22/05/2009. Ao longo do ano de 2009, a Comissão realizou o levantamento das necessidades e a 

descrição das atividades necessárias, a definição do conteúdo programático e a quantidade de vagas 

por atividades. No segundo semestre de 2009, o Departamento de Controle de Empresas Estatais 

aprovou o Projeto Básico do concurso da Empresa. 
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Atualmente o processo encontra-se na fase da escolha da empresa e uma vez definida, o 

processo entrará na fase de publicação do Edital com a definição do período de inscrições, das provas, 

dos recursos e dos resultados de cada etapa.  

1.1.5 Desenvolvimento e Gestão de Pessoas 

Durante 2009, a EBC ofereceu atividades de capacitação ao seu corpo funcional 

permitindo a qualificação de 405 empregados. A Empresa investiu R$ 398.902,50 nas 63 atividades de 

capacitação focadas em cursos, congressos e seminários. O investimento per capita atingiu R$ 984,94 

por empregado. Do total das capacitações, Desse total, 35 foram destinadas para a área meio e 28 para 

a área fim. 

2. BENEFÍCIOS 

2.1 Previdência Privada – EBC PREV 

A EBC PREV é um Plano de Benefícios voltado especificamente para os empregados da 

EBC Empresa Brasil de Comunicação – EBC PREV e tem por objetivo proporcionar uma renda 

complementar aos benefícios pagos pela Previdência Social Oficial, garantindo mais segurança e 

qualidade de vida aos participantes. 

 

                                QUADRO 17 - RECOLHIMENTO BB PREVIDÊNCIA/2009 

 
 

MÊS Nº DE FOLHA DOS VALOR PAGO PELA  VALOR PAGO PELOS 

    

 

  

   PART. PARTICIPANTES PATROCINADORA PARTICIPANTES 

JAN 565        2.493.925,88                       147.235,26                       169.093,60  

FEV 562        2.488.057,57                       146.698,59                       169.074,71  

MAR 561        2.480.760,88                       146.326,49                       168.604,30  

ABR 558        2.491.477,42                       147.647,42                       168.451,43  

MAI 559        2.516.495,53                       142.004,23                       171.152,43  

JUN 556        2.487.492,28                       140.596,81                       168.906,76  

Jul 555        3.021.946,81                       118.474,61                       202.819,59  

Ago 560        2.992.834,34                       175.415,70                       214.630,37  

Set 567        3.065.510,46                       178.095,68                       219.546,49  

Out 571        3.122.688,64                       184.084,17                       225.072,22  

Nov 571        3.199.797,51            188.833,49                      230.677,16  

NOV 13º 571        3.207.997,49           189.441,93                      229.813,61  

Dez 571        3.172.503,77                       185.446,66                       227.135,55  

TOTAL        36.741.488,58                    2.091.101,04                    2.564.978,22  

Fonte: Gerência de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas. 

 

2.1.1 Auxílio Creche 

Em dezembro de 2009, o auxílio foi pago a 217 empregados, totalizando 251 beneficiários. 
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QUADRO 18 - AUXÍLIO CRECHE/2009 

MÊS QTE EMPREGADO 

QTE 

DEPENDENTES REEMBOLSO 

JANEIRO 203 239       71.700,00  

FEVEREIRO 211 240       72.000,00  

MARÇO 208 238       71.400,00  

ABRIL 211 240       72.000,00  

MAIO 210 247       74.100,00  

JUNHO 210 247       74.100,00  

JULHO 212 251       75.300,00  

AGOSTO 211 242       77.100,00  

SETEMBRO 216 251       75.900,00  

OUTUBRO 218 255       77.100,00  

NOVEMBRO 215 251 75.300,00 

DEZEMBRO 217 251 103.256,00 

TOTAL 217 251 919.256,00 

                            Fonte: Gerência de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas. 

2.1.2 Auxílio ao Portador de Necessidades Especiais 

O benefício é concedido, em pecúnia, ao empregado cujo filho ou dependente seja portador 

de deficiência constatada por laudo médico pericial.  

Em dezembro de 2009, o auxílio era pago a 24 empregados, totalizando 26 beneficiários. 

 

QUADRO 19 - AUXÍLIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

MÊS 

QTE 

EMPREGADO QTE DEPENDENTES REEMBOLSO 

JANEIRO 21                    23  9.660,00 

FEVEREIRO 19                    21  8.820,00 

MARÇO 20                    23  9.660,00 

ABRIL 21                    23  9.660,00 

MAIO 21                    23  9.660,00 

JUNHO 22                    24  10.920,00 

JULHO 21                    23  9.660,00 

AGOSTO 22                    24  10.500,00 

SETEMBRO 24                    25 11.760,00 

OUTUBRO 24                    26 10.920,00 

NOVEMBRO 24                    26 10.920,00 

DEZEMBRO 24                    26             11.414,00  

TOTAL 14                    26           123.554,00  

                                                                                                                                        Fonte: Gerência de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas. 

2.1.3 Auxílio Alimentação 

Pago ao empregado via contrato de fornecimento de cartões alimentação e restaurante com 

a empresa Ticket Serviços S.A. O valor é reajustado com base no Acordo Coletivo e na 
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disponibilidade orçamentária. Até outubro de 2009 o valor mensal praticado era de R$ 520,00 

(quinhentos e vinte reais). A partir do Acordo Coletivo 2009/2010, o valor do benefício passou para 

R$ 624,00. 

Em 31 de dezembro de 2009, 1.408 empregados foram beneficiados  com o Auxílio 

Alimentação. 

2.1.4 Auxílio Assistência Médica e Odontológica 

A EBC assegura o ressarcimento parcial do valor pago pelo empregado no custeio do 

Plano de Saúde e/ou Odontológico.  

 

QUADRO 20 - ATENDIMENTO PLANOS DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO – 2009 
 

PLANO EMPREGADOS DEPENDENTES TOTAL 

ASSEFAZ, conveniado com a EBC  338 397 735 

Unimed Confederação, Unimed Seguradora, 

Unimed Apartamento  e Unimed Executiva 

oferecidos aos empregados associados à 

Associação do Empregados da EBC – AEEBC. 

476 499 975 

Plano externo de livre escolha do empregado. 312 357 669 

Plano Odontológico da SEPAO, oferecido pela 

AEEBC. 

529 613 1.142 

                                                                                                                                                  Fonte: Gerência de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas. 

 

3. SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

Durante o exercício de 2009 as ações de saúde e segurança do trabalho deram ênfase ao 

planejamento e execução dos Programas de Controle Médico em Saúde Ocupacional e de Prevenção 

de Riscos Ambientais, envolvendo a avaliação dos fatores de riscos nos locais de trabalho e a 

realização dos exames médicos ocupacionais, tendo sido realizadas as seguintes atividades: 

 Ações de saúde: 763 Exames Ocupacionais; 328 Atendimentos médicos e 894 

Prestação de Primeiros Socorros: aconselhamento em saúde e encaminhamento para 

hospitais; 

 Realização de Perícia Médica para homologação dos afastamentos por doença 

incapacitante para o trabalho; 

 Realização de visitas periódicas a setores da EBC, para identificação e correção de 

riscos em ambientes de trabalho, com vistas à prevenção e ou controle de danos à 

saúde; 

 Medição do Ruído e da Luminosidade para o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais - PPRA, em Brasília, DF nas seguintes unidades da Empresa: Bloco B da 

502; 702/03 norte; Torre de TV; Parque de Transmissores do Rodeador; Parque de 

Transmissores do SAI e na 701 sul; 

 Caracterização de Insalubridade e de periculosidade, para fins de concessão de 

adicionais aos servidores da EBC, de acordo com a Norma Regulamentadora MTE nº 

15; 
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 Elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP da Empresa, para 

servidores da EBC junto a Previdência Social, 18 casos; 

 Emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT e registro destas junto ao 

INSS, nos casos de acidente em serviço ou de trajeto e de doenças profissionais, 4 

casos; 

 Acompanhamento dos Contratos da EBC com a Empresa SALLUS e com o 

Laboratório Pasteur, para realização de exames complementares aos exames 

Ocupacionais e conferência das faturas mensais de prestação destes serviços, para fins 

de pagamento; 

 Representação da EBC, como prepostos na Justiça do Trabalho; no MPT e na Polícia 

Federal, em questões de medicina e de segurança do trabalho; 

 Atualização dos Programas de Prevenção de Riscos Ambientais nos seguintes locais: 

702/3 Norte, blocos B e D, Parque de Transmissores do SAI; Parque de Transmissores 

do Rodeador; 701 Sul, Torre de televisão, 502 Norte, Rio de Janeiro e São Paulo. 

4. LOGÍSTICA 

A Logística compreende o planejamento e controle das atividades de gestão de contratos, 

licitação, protocolo, arquivo, almoxarifado e patrimônio, disponibilizando produtos, serviços e 

materiais, com os objetivos de atender às necessidades da Empresa e a busca constante de economia e 

vantagem competitiva. 

4.1 Licitações e Contratos  

O suprimento de bens e serviços da Empresa, em 2009, sofreu alterações significativas em 

sua Gestão. Em meados de outubro, o setor de Compras e Licitações da EBC assumiu a gestão de 

Contratos, trazendo inúmeros benefícios na gestão dos suprimentos da Empresa, pois houve 

aprimoramento de procedimentos, uniformização de atuação e gerenciamento; junção de atividades 

afins e facilidade de comunicação entre as áreas. Tudo isso com o intuito de agilizar e potencializar a 

contribuição da área em relação à Empresa. 

As ações mais marcantes realizadas pela área de Gerência de Licitações e Contratos da 

EBC em 2009 foram: 

 

1. Contribuição para a execução de quase 100% do Orçamento de Investimento e Custeio 

da EBC no exercício, realizando mais de 85 licitações ao longo do ano; 

2. Gerenciamento de mais de 500 Instrumentos Jurídicos, entre Contratos, Convênios e 

Termos, que somaram mais R$ 215.000.000,00 em 2009; 

3. Aquisição de quase R$ 100.000.000,00 em equipamentos, veículos, máquinas e 

acessórios voltados para o incremento da TV Pública no País; 

4. Expedição de mais de 3.100 documentos ao longo de todo o exercício, auxiliando as 

diversas áreas da Empresa na gestão de todos os recursos empregados em contratações 

e aquisições feitas ao longo do ano; 
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5. Administração de novos modelos de contratação de conteúdos televisivos no âmbito da 

Empresa, à semelhança de Concursos ("Pitchings") voltados ao fomento do mercado 

audiovisual brasileiro; 

6. Capacitação de diversos profissionais da EBC, principalmente nos Estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo, acerca das particulares do processo de aquisição de bens e 

serviços na Administração Pública.  

7. Realização de 226 contratos onerosos, 34 contratos a mais do que no exercício de 

2008. 

Em 2009 foram gerenciados 24 contratos de editais de Fomento na área de Documentários 

(DOC TV) e séries de animação (ANIMA TV), entre os quais destacam-se: 

4.2 Material e Patrimônio  

No exercício de 2009, a EBC executou as ações abaixo nos setores de Almoxarifado, 

Protocolo, Arquivo e Patrimônio: 

4.2.1 Almoxarifado 

1. Reposição do estoque do Almoxarifado anualmente, de modo a atender as unidades da 

EBC, com os materiais de consumo imprescindíveis ao atendimento de suas 

necessidades; 

2. Recebimento de todos os materiais adquiridos pela EBC (consumo e permanente), 

conferência, estocagem e distribuição conforme solicitações; 

3.  Emissão de documentação fiscal para transferência e/ou transporte de materiais; 

4. Controle de compras por meio de Registro de Preços para reposição do estoque. 

Atualmente, a área de Almoxarifado está parcialmente informatizada permanecendo no 

aguardo da implementação do novo Sistema de Almoxarifado que irá contemplar todas as informações 

necessárias e integrar as demais áreas da Empresa. 

4.2.1.1 Protocolo 

Com seu sistema desenvolvido na própria EBC, a área de Protocolo controlou, em 2009, o 

fluxo de documentos em geral, autuação de processos, seus trâmites, correspondências internas e 

externas e o serviço de malote entre os escritórios no Rio de Janeiro e São Paulo. 

O investimento da EBC para a operacionalização dos serviços de malote, correspondências 

e reprografia foi de R$ 860 mil. 

4.2.1.2 Patrimônio 

Em 2009, o setor de Patrimônio da EBC realizou o tombamento e cadastrados no Sistema 

de Patrimônio – SISPAT dos bens adquiridos no decorrer do exercício, perfazendo o total aproximado 

de 7.000 (sete mil) bens, visando atender a demanda das diversas áreas da empresa, inclusive os 

equipamentos de Televisão de última geração para transmissão digital. 

1) Acompanhamento junto à Diretoria Jurídica no processo de transferência dos imóveis 

da então Radiobrás para a EBC; 
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2) Acompanhamento das negociações com a Gerência Regional de Patrimônio da União 

de Brasília, para regularização da Área do Rodeador e do Imóvel da Praça Mauá, 

Edifício “A NOITE”, na cidade do Rio de Janeiro; 

3) Acompanhamento junto à Área de Contratos Meio, para regularização da ocupação do 

espaço dos Boxes da Torre de Televisão de propriedade do Governo do Distrito 

Federal; 

4) Execução de 1.092 transferências de bens entre lotações, com emissão e lançamento no 

SISPAT; 

5) Emissão de 1.101 (mil, cento e um) Termos de Responsabilidades; 

6) Conclusão dos Inventários anuais dos bens móveis, bens imóveis e intangíveis de 

propriedade da EBC, de acordo como determinado na legislação e norma em vigor. 

O setor de Patrimônio também iniciou o processo de seleção dos bens inservíveis, ociosos 

e sucateados, para realização do 1º Leilão de Bens móveis e veículos da EBC. O objetivo é desocupar 

e liberar espaço para guarda e estoque no Almoxarifado Central, bem como dos bens de informática 

para doação, em conjunto com a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, em conformidade com o Decreto nº 6.087, de 20/04/2007; 

4.2.1.3 Sindicâncias 

Em 2009 foram instalados dez processos de sindicâncias. Desse total, sete processos estão 

sendo analisados, dois foram arquivados e um está sendo formada a comissão para o início dos 

trabalhos.  

4.3 Serviços Gerais, Transporte e Viagens 

4.3.1 Serviços Gerais  

No decorrer do exercício de 2009, a EBC elaborou diversos projetos na área de Serviços 

Gerais, sendo alguns implementados ou iniciados durante o exercício, dentre os quais destacam-se: 

 Reforma no 2º Andar do bloco “B” da 702/3 Norte, Sede Operacional, para receber as 

novas instalações da Superintendência de Rádio, que foi remanejada do subsolo do 

mesmo edifício; 

 Reforma no subsolo do bloco “B” da 702/3 Norte, para abrigar a Discoteca, 

Transporte, depósito da área de patrimônio, salas da Coordenação de Operação de 

Rádio e manutenção predial; 

 Reformas das instalações da Mídia Impressa, localizada nos boxes da Torre de TV, 

para acomodar melhor os empregados que atuam na coordenação de impressão e 

distribuição dos serviços; 

 Reformas, com recursos próprios, do Estúdio do ar da Rádio Nacional FM, localizado 

no subsolo do bloco “B” da 702/3 Norte, local considerado insalubre pelos locutores e 

operadores de áudio; 

 Reformas nas áreas de Arquivo de Fitas, Cinegrafia e Operação nos boxes da Torre de 

TV em Brasília, onde funcionam a TV NBR; 
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 Execução, com recursos próprios, das reformas nas salas do prédio da Rua Major 

Quedinho, em São Paulo, para abrigar as novas instalações da Mídia Impressa; 

 Elaboração do Projeto Básico para contratação dos serviços de telefonia fixa Brasília e 

Rio de Janeiro, culminando com a migração dos sistemas analógicos da Brasil 

Telecom em Brasília e Oi/Telemar no Rio de Janeiro, para o sistema digital de 

transmissão de voz, por fibra óptica da Embratel, solução que gerou economia média 

mensal para a EBC de 15% em Brasília e de 20% no Rio de Janeiro; 

 Elaboração do Projeto Básico para contratação de empresa para execução das reformas 

das instalações da Sede da Diretoria de Suporte, situada no SRTV Sul Q. 701, antigo 

prédio da Rádio Nacional de Brasília, onde serão construídas novas áreas de controle, 

operação e distribuição de sinais da TV Brasil e uma sala cofre para o novo CPD. 

4.3.1.1 Transportes 

A área de Transportes, responsável pelo gerenciamento dos contratos de manutenção, 

locação de veículos, motos e motoristas, controle de fornecimento de combustível e seguros de 

veículos, realizou as seguintes ações em 2009: 

 Mudança do Pool de Transporte da 702 para o subsolo, que estavam instalados numa 

área de 10 m², para uma área composta de 02 (dois) ambientes que acomodam 

confortavelmente todos os motoristas, motociclistas e controladores; 

 Transporte em veículos próprios de novos equipamentos para modernização da 

Empresa nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, com aproveitamento no retorno 

transportando bens inservíveis das respectivas Emissoras, para fins de alienação em 

Brasília; 

 Yransporte em veículo próprio, devidamente escoltado dos novos equipamentos 

digitais recém adquiridos para modernização da Empresa, sem nenhuma avaria, que 

encontravam-se no Porto Seco do Distrito Federal, às margens da BR-040, próximo a 

Cidade de Valparaiso/GO, para o Almoxarifado; 

 Desativação do Pool de Transporte da Torre de TV, com redução de 03 (três) veículos 

no contrato EBC nº 0023/2008, mantido com a CHRISTIANNO TRANSPORTES E 

SERVIÇOS LTDA, para equilíbrio da quilometragem rodada com a franquia 

contratada; 

 Implantação do Pool de Transportes no Escritório Regional da Empresa em São Paulo; 

 Início do processo de transferência de titularidade dos veículos da RADIOBRÁS para 

a EBC; 

 Ampliação de mais quatro motoristas para condução das Unidade Móveis de TV, em 

conformidade com o contrato  EBC nº 0023/2008; 

 Aquisição de quatorze veículos novos para modernização da frota, através do Processo 

nº 2731/09, sendo: 

 -quatro WV/Parati; 
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 -dois VW/Kombi; 

 -duas Caminhonete GM/S10, carroceria em madeira; 

 -um Caminhão ¾ FORD/Cargo 815, carroceria em madeira; 

 -uma Van MB/Furgão; 

 -dois Caminhão toco no chassi IVECO/Tector, para 10 toneladas; 

 -duas Empilhadeiras HELI, para 2,5 toneladas. 

 

QUADRO 21 - FROTA DE VEÍCULOS E MOTOS 
 

FROTA 2009 

Veículo Próprio   80 

Veículo Terceirizado   19 

TOTAL VEÍCULOS  99 

Moto Própria  00 

Moto Terceirizada  27 

TOTAL MOTOS  27 

TOTAL 126 

                                                                                                                                                         Fonte: Gerência de Logística 

 

4.3.1.2 Viagens 

Em 2009, o setor de viagens da EBC focou suas ações na agilização dos trâmites 

necessários para a realização dos deslocamentos a serviço dos empregados da EBC, bem como, de 

seus colaboradores eventuais envolvendo reserva, emissão de bilhetes, reembolso e re-emissão de 

bilhetes de passagens; aluguel de veículos; pedidos de solicitação de emissão e renovação dos 

Passaportes de serviço; solicitação de vistos; pedidos de afastamento do País; emissão de seguro de 

viagens; emissão de autorização de viagens; emissão de requisição de transporte; prestação de contas 

de viagens; elaboração e acompanhamento das equipes que cobrem as viagens do Presidente da 

República; emissão e prestação de contas de Suprimento de Fundos para as viagens internacionais e 

credenciamento das equipes nos eventos. 

                 QUADRO 22 - CUSTOS VIAGENS AÉREAS – GERAL – 2009 
 

CENTRO DE CUSTOS TOTAL DE BILHETES VALOR R$ 

TODOS 4.393 3.018.445,71 

VIAGENS DO PR 530 539.855,35 
                                                                                                                            Fonte: Gerência de Logística 

Entre as ações realizadas para o melhor atendimento das demandas foi a substituição da 

Autorização de Viagens – AV, manual, elaborada em Word, para um documento eletrônico, 

denominado AV Eletrônica e a ampliação da escala de plantões semanais. 

Em 2009, devido à alta demanda, a EBC iniciou o ano com mais de 900 Prestações de 

Contas de Viagens – PCV´s pendentes por falta de pessoal e envio dos comprovantes de embarques. 
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Essas pendências vêm sendo resolvidas com a criação de duas forças-tarefa, compostas de empregados 

de outras seções da empresa, restando por volta de 200 a serem ainda resolvidas. 

Seguindo o plano de descentralização das tarefas da área de viagens, os setores de 

Jornalismo (DF e SP), Produção (RJ), Rádio e Programação de TV (RJ), Jurídico (DF), Suporte e 

Operações (DF) e Rede (SP) iniciaram a utilização do Sistema Reserve, onde o próprio solicitante 

pesquisa a indicação de voos mais econômicos e efetua a reserva do mesmo.   

 

    QUADRO 23 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E HOSPEDAGEM 

           Locação de Veículos - 2009                                          Hospedagem – 2009 

 

MÊS 

 

TOTAL MÊS TOTAL 

Janeiro 13.022,53 Janeiro 14.006,38 

Fevereiro 163.581,98 Fevereiro 102.356,89 

Março 7.865,48 Março 50.774,84 

Abril 12.071,54 Abril 51.172,84 

Maio 2.885,97 Maio 2.568,79 

Junho 3.395,29 Junho 118.880,88 

Julho 35.805,40 Julho 167.829,59 

Agosto 16.634.90 Agosto 13.148,70 

Setembro 10.816,29 Setembro 13.692,67 

Outubro 14.727,85 Outubro 15.845,83 

Novembro 21.036,77 Novembro 69.433,13 

Dezembro 20.570,68 Dezembro 40.873,21 

TOTAL GERAL 322.414,68 TOTAL GERAL 660.577,75 

                                                                                                                                                                     Fonte: Gerência de Logística    

 

 

5. PROCESSOS E PROCEDIMENTOS JURÍDICOS 

A área Jurídica da EBC tem por objetivo preservar os interesses da Empresa por meio de 

uma atuação efetiva em todos os processos e procedimentos que envolvam a EBC, buscando 

alternativas jurídicas adequadas à natureza de suas atividades. 

Em 2009 houve um aumento significativo nas demandas, tendo em vista a necessidade do 

cumprimento de metas por parte da EBC, principalmente no tocante à implantação da Rede Pública de 

Comunicação. 

Além disso, o crescimento institucional também exigiu uma atuação voltada para os novos 

contratos, procedimentos licitatórios, demandas trabalhistas, bem como a análise da adequação 

normativa interna à nova realidade da empresa. 

5.1 Atuação voltada à implantação da Rede Pública de Comunicação. 

 

 A área jurídica da EBC está atuando em todas as etapas da celebração de contrato com 

Entidades Públicas ou Privadas que explorem serviços de comunicação ou 
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radiodifusão pública para formação da Rede Nacional de Comunicação 

Pública/Televisão – RNCP/TV;  

 Acompanhamento de todo o processo de Instituição de Parceria Público-Privada por 

Concessão Administrativa para construção, instalação, implantação e disponibilização 

da infraestrutura da Rede Pública de Televisão Digital e prestação do serviço de 

transporte e distribuição de programação televisiva digital por radiodifusão terrestre.  

5.1.1 Atuação em processos judiciais. 

Com relação aos processos judiciais na esfera trabalhista, a EBC atualmente figura como ré 

em 149 ações reclamatórias, sendo que foram iniciadas 13 ações em 2009. Algumas dessas ações 

encontram-se aguardando julgamento em primeira instância. 

Na Justiça Federal, a EBC figura como autora em 39 ações ordinárias, sendo propostas 5 

(cinco) novas ações em 2009. 

Estão em andamento 49 ações de execução propostas pela EBC antes de 2008, mas que 

pela dificuldade de localização dos executados, são protocoladas petições, de forma reiterada, 

requerendo diligências para que se mantenha o regular andamento dos feitos. 

Ainda no âmbito da Justiça Federal, a EBC figura como ré em 46 ações (Ordinárias, Ação 

Civil Pública, Declaratórias e Mandado de Segurança). No ano de 2009 foram propostas seis novas 

ações. 

O setor jurídico da EBC atuou em um total de 142 ações cíveis e 149 ações trabalhistas. O 

quadro abaixo demonstra a atuação setor na esfera judicial em 2009, lembrando que esta atuação se faz 

por meio dos escritórios contratados para esse fim, cabendo a área jurídica da EBC o acompanhamento 

de todos os feitos: 

 

                                                 QUADRO 24 - ATUAÇÃO ESFERA JUDICIAL 

 

Manifestação Justiça Trabalhista Justiça Federal 

Petição inicial - 1 

Contestações 13 3 

Razões e Contra-razões de recursos 19 3 

Informação (MS) - 4 

Audiências 39 - 

Procedimentos preparatórios (MPT) 1 - 

Total 72 11 

                                                                                                                                    Fonte: Diretoria Jurídica 
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Importante destacar que, em 2009, foram quitadas 22 ações trabalhistas que se 

encontravam em fase de liquidação final e excluídas outras 36 que já estavam liquidadas, porém 

aguardavam determinação judicial de extinção da execução e arquivamento. 

5.1.2 Elaboração de pareceres jurídicos 

 Elaboração de parecer jurídico sobre a suspensão do pagamento do valor 

correspondente à gratificação – GDPGPE, realizada pela Coordenação Geral de Gestão de 

Pessoas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, aos servidores originários da 

Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP (advindos da extinta 

Fundação Roquette Pinto), cedidos à EBC; 

 Elaboração de parecer jurídico sobre a possibilidade de contratação direta de Empresa 

Especializada, para realizar e administrar todas as etapas do concurso público da Empresa 

Brasil de Comunicação-EBC, e a análise da Minuta do Projeto Básico para referida 

contratação; 

 Elaboração de pareceres diversos. 

5.1.3 Normatização interna 

 Coordenação dos trabalhos de elaboração e revisão do Regimento Interno da EBC. 

 Análise relativa à adequação jurídica das seguintes normas, todas aprovadas pela 

Deliberação 038/2009, do Conselho de Administração da EBC: 

- Norma de Viagem – NOR-201; 

- Norma de Remoção – NOR-309; 

- Norma de Telefonia Fixa, Móvel e Rádio Comunicação – NOR-203. 

5.1.4 Incorporação de Contratos e Convênios 

Com a nova estrutura organizacional da EBC, o setor jurídico da EBC incorporou as 

atividades referentes à Contratos e Convênios, passando a ser responsável pelo desempenho das 

seguintes atribuições: 

 Coordenação dos processos de celebração de convênios, acordos e parcerias, que 

envolvam ou não repasse de recursos financeiros, com entidades públicas e privadas 

em âmbito nacional e internacional, sejam de caráter técnico-operacional, de 

infraestrutura ou relativos à área de produção de conteúdos audiovisuais para 

veiculação nos canais de rádio e televisão operados pela EBC; 

 Coordenação dos processos de celebração de contratos voltados ao suprimento das 

demandas da empresa por serviços e bens relacionados às atividades finalísticas da 

empresa, em especial à produção de conteúdos audiovisuais para veiculação nos canais 

de rádio e televisão operados pela EBC; 

 Elaboração de pareceres jurídicos dispondo sobre o enquadramento legal das 

demandas apresentadas, bem como sobre a legalidade dos procedimentos submetidos à 

análise das coordenações; 

 Estabelecimento de interface com as diretorias demandantes e os parceiros externos 
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para a elaboração dos instrumentos jurídicos adequados aos fins propostos. 

Tendo em vista o processo de transição necessário para a adequação a essa nova estrutura, 

não foi possível contabilizar as demandas vindas da referida área. 

6. ORÇAMENTO E FINANÇAS 

A EBC deu início à realização de suas atividades, de modo total, após a  incorporação da 

Empresa Brasileira de Comunicação  S/A – RADIOBRÁS, ocorrida em 12 de junho de 2008, quando 

por meio desse ato recebeu a transferência de recursos orçamentários e financeiros  que possibilitaram 

a execução plena de seus objetivos institucionais. Desse modo, nas informações orçamentário-

econômico-financeiras deixaram de ser transcritos os dados do exercício anterior, tendo em vista que 

no exercício de 2008, as demonstrações financeiras da empresa retrataram o período aproximado de 

seis meses, situação que prejudica a análise de comparabilidade dos índices econômico-financeiros, 

entre os exercícios de 2009 e 2008. 

6.1 Comportamento da Despesa 

A Empresa Brasil de Comunicação – EBC geriu seus recursos e adequou seus gastos 

harmonizando-os à política de gestão e ao conceito de empresa pública de comunicação social, 

cumprindo rigorosamente toda a legislação pertinente a execução orçamentária e financeira e aos 

limites orçamentários estabelecidos pelo Governo.  

6.1.1 Execução Orçamentária 

O Orçamento inicial da EBC foi de R$ 290.422 mil, porém ao longo do Exercício 

Financeiro foram realizadas solicitações de créditos suplementares (remanejamentos, acréscimos e 

reduções) que elevaram o orçamento para R$ 387.378 mil e que foram praticamente liberados em sua 

totalidade para movimentação e empenho. 

Deste orçamento aprovado foram empenhados R$ 380.170 mil o que representa 98% do 

limite disponibilizado e R$ 2.836 mil foram realizadas descentralizações orçamentárias destinados aos 

convênios, acordos e parcerias feitos com diversos órgãos. 

Além do seu orçamento, a EBC recebeu uma descentralização orçamentária da Presidência 

da República no valor de R$ 18.000 mil, que foi destinado ao cumprimento do Contrato de Gestão 

celebrando inicialmente entre a SECOM e a ACERP, passando para a EBC a partir de 30/03/09. No 

decorrer do ano foram descentralizados mais R$ 3.600 mil, totalizando em R$ 21.600 mil que foram 

totalmente executados. 
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TABELA 3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes: Lei Orçamentária Anual nº 11.897, de 30/12/2008, Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI e Siafi Gerencial. 

(1) Descentralizações de Créditos Orçamentários realizadas, visando parcerias e acordos, através das Notas de Créditos nºs 2009NC000001, 
2009NC000002, 2009NC000003, 2009NC000004 e 2009NC000006. 

(2) O valor da coluna Liberado está de acordo com a soma das contas contabeis nºs 293.11.06.01 - Cota de Limite Orçamentário a Utilizar, 293.11.06.03 
- Cota de Limite Orçamentário Utilizada e 293.11.06.08 - Cota de Limite Orçamentário Utilizada por Descentralização Externa, que compõem o Limite para 
custeio e investimento estabelecido para a Empresa no exercício de 2009, constantes no SIAFI, acrescidos das dotações de Pessoal que não possuem limites. 

(3) A ação: Serviços de Produção de Programas Culturais e Educacionais - (ACERP-OS) está sob o Programa: Democratização do Acesso a Informação 
Jornalística, Educacional e Cultural, porém o Orçamento esta sob responsabilidade da Presidência da República, para dar cumprimento ao Contrato de Gestão 
firmado entre a SECOM/PR e a ACERP. A partir de 30/03/09, este contrato passou para a EBC, porém o recurso orçamentário permaneceu na Presidência da 
República. A Presidência recebeu um orçamento de R$ 36.000 mil para atender a este contrato e realizou R$ 18.000 mil até março, após este periódo a 
Presidência da República descentralizou o orçamento restante de R$ 18.000 mil para EBC e esta, por sua vez, Empenhou, liquidou e pagou em favor da 
ACERP. Posteriormente foi realizado Crédito Suplementar, com compensação, cancelando do orçamento da EBC, no valor de R$ 3.600 mil, totalizando assim 
uma execução de R$ 21.600 mil pela EBC para o contrato de gestão. 
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TABELA 4  - DESPESA REALIZADA POR PROGRAMAS 

DE TRABALHOS E AÇÕES - 2009 

 

 

 

 

Fontes: Lei Orçamentária Anual nº 11.897, de 30/12/2008, Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI e Siafi Gerencial. 

(1) O valor da coluna Liberado está  de acordo com a soma das contas contabeis nºs 293.11.06.01 - Cota de Limite Orçamentário a Utilizar, 293.11.06.03 
- Cota de Limite Orçamentário Utilizada e 293.11.06.08 - Cota de Limite Orçamentário Utilizada por Descentralização Externa, que compõem o Limite para 
custeio e investimento estabelecido para a Empresa no exercício de 2009, constantes no SIAFI, acrescidos das dotações de Pessoal que não possuem limites. 

(2) A ação: Serviços de Produção de Programas Culturais e Educacionais - (ACERP-OS) está sob o Programa: Democratização do Acesso a Informação 
Jornalística, Educacional e Cultural, porém o Orçamento esta sob responsabilidade da Presidência da República, para dar cumprimento ao Contrato de Gestão 
firmado entre a SECOM/PR e a ACERP. A partir de 30/03/09, este contrato passou para a EBC, porém o recurso orçamentário permaneceu na Presidência da 
República. A Presidência recebeu um orçamento de R$ 36.000 milhões para atender a este contrato e realizou R$ 18.000 milhões até março, após este 
periódo a Presidência da República descentralizou o orçamento restante de R$ 18.000 milhões para EBC e esta, por sua vez, Empenhou, liquidou e pagou em 
favor da ACERP. Posteriormente foi realizado Crédito Suplementar, com compensação, cancelando do orçamento da EBC, no valor de R$ 3.600 milhões, 
totalizando assim uma execução de R$ 21.600 milhões pela EBC para o contrato de gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

R$ Mil

PROGRAMA 2009

DE ORÇAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO

TRABALHO/AÇÕES LIBERADO
(1)

ORÇAMENTÁRIA

Atividades

1.

385.254            2.836                           378.177        4.241            

1.1. Prestação dos Serviços de Radiodifusão, Comunicação e 

Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal 41.606              -                              40.696          909               

1.2. Gestão e Administração do Programa 141.758            -                              141.264        494               

1.3 Ações de Informática 16.266              -                              16.101          165               

1.4 Gestão do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação 164.843            2.836                           159.714        2.293            

1.5 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados 

e seus Dependentes 4.735                -                              4.713            22                 

1.6 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados 

e seus Dependentes - Exames Periódicos -                    -                              -                -                

1.7 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e 

Empregados 1.091                -                              1.039            52                 

1.8 Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados 988                   -                              840               148               

1.9 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Emrpegados 9.392                -                              9.392            0                   

Projetos

1.10 Implantação do Canal de Televisão Internacional 2.421                -                              2.326            94                 

1.11 Implantação do Sistema Público de Televisão Digital -                    -                              -                -                

Operações Especiais

1.12 Contribuição à Previdência Privada 2.155                -                              2.091            64                 

2. Cumprimento de Sentenças Judiciais 2.000                -                              1.993            7                   

2.1 Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado devida 

por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista 2.000                -                              1.993            7                   

TOTAL EBC 387.254            2.836                           380.170        4.249            

Contrato de Gestão
(2)

3. 21.600 0 21.600 0

      Custeio 21.600 0 21.600 0

            Fonte de Recursos: 100 21.600 0 21.600 0

TOTAL - ACERP 21.600 0 21.600 0

TOTAL GERAL 408.854 2.836 401.770 4.249

REALIZADO SALDO

Democratização do Acesso à Informação Jornalística, 

Educacional e Cultural

Serviços de Produção de Programas Culturais e Educacionais 
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6.1.2 Despesa Realizada por Grupo 

Conforme pode ser observado no gráfico abaixo, a EBC realizou 99% do orçamento 

disponível para Pessoal, 96% do orçamento para Custeio e 100% do orçamento para Investimento, ou 

seja, a empresa executou seu em sua totalidade nos três grupos de despesas. 

 

Esta excelente performance da execução orçamentária, permitiu a empresa cumprir com o 

pagamento dos benefícios sociais, contratos meios e fins, novas demandas de serviços, aquisição de 

filmes e produções para compor a nova grade de programação da EBC e dar continuidade a 

modernização e adequação tecnológica do complexo de comunicação para adequar-se as novas 

atividades da empresa. 

 

 GRÁFICO 13 - ORÇAMENTO LIBERADO X DESPESA REALIZADA POR GRUPO - 2009 

 

 

 

6.2 Realização da Receita 

6.2.1 Receita Realizada 

As receitas da EBC são constituídas pelas dotações orçamentárias constantes na Lei 

Orçamentária Anual - LOA e em créditos suplementares. Essas receitas são classificadas como 

Recursos do Tesouro Nacional e Recursos Próprios. 

Em 2009 a arrecadação totalizou R$ 414.158.214,27 (quatrocentos e quatorze milhões, 

cento e cinqüenta e oito mil, duzentos e quatorze reais e duzentos e cinqüenta e oito mil, seiscentos e 

sessenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos), sendo praticamente do dobro (98,98%) do exercício 

anterior. 
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Recursos do Tesouro: A Secretaria de Administração da Presidência da República, 

repassou R$ 380.192.088,55 (trezentos e oitenta milhões, cento e noventa e dois mil, oitenta e oito 

reais e cinqüenta e cinco centavos), representado 91,80% do total realizado. 

Recursos Próprios: Provenientes da comercialização de produtos e serviços, rendimentos 

de aplicações financeiras, alugueis e outras receitas, totalizaram R$ 33.966.125,72 (trinta e três 

milhões, novecentos e sessenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos) 

equivalentes a 8,20% do total realizado e 122,79% da estimativa de arrecadação constante da LOA. 

 

                                            QUADRO 25 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA 

                                      REALIZADA POR FONTE DE RECURSO – 2009 
 

FONTE R$ % 

TESOURO NACIONAL 380.192.088,55 91,80% 

RECEITA PROPRIA 33.966.125,72 8,20% 

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 9.007.687,04 2,17% 

AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE LEGAL 20.232.152,72 4,89% 

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.492.909,23 0,84% 

OUTROS 1.233.376,73 0,30% 

TOTAL 414.158.214,27 100,00% 
Fonte: Gerencia de Finanças/Gerencia Executiva-Financeira / Secretaria Executiva 

 

 

GRÁFICO 14 - RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fonte: Gerencia de Finanças/Gerencia Executiva-Financeira / Secretaria Executiva 
 

6.2.1.1 Receita Faturada 

No exercício a receita faturada, oriunda da comercialização dos produtos e serviços da 

EBC, atingiu o montante  de R$ 28.506.713,68 (vinte e oito milhões, quinhentos e seis mil, setecentos 

e treze reais e sessenta e oito centavos), sendo: 
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a) 68,57% - R$ 19.237.861,70 (dezenove milhões, duzentos e trinta e sete mil, oitocentos 

e sessenta e um reais e setenta centavos), referente ao serviço de agenciamento de 

publicidade legal;  

b) 31,43% - R$ 9.268.851,98 (nove milhões, duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e 

cinqüenta e um reais e noventa e oito centavos), referente à prestação de serviços de 

comunicação; 

 

QUADRO 26 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA FATURADA – 2009 
 

FONTE R$ % 

  SERVIÇO  DE COMUNICAÇÃO 9.268.851,98 32,51% 

   . RANAC AM 0,00 0,00% 

   . RANAC FM 0,00 0,00% 

   . RANAC OC 0,00 0,00% 

   . RANAC AM RIO 0,00 0,00% 

   . TV NACIONAL 156.734,75 0,55% 

   . TELEJORNAL IMPRES./ PAUTA 27.690,00 0,10% 

   . MIDIA IMPRESSA 7.855.382,89 27,56% 

   . RODEADOR 1.046.096,55 3,67% 

   . NBR 182.947,79 0,64% 

 SERV. DE AGENC. DE PUBL. LEGAL 19.237.861,70 67,49% 

TOTAL 28.506.713,68 100,00% 
Fonte: Gerencia de Finanças/Gerencia Executiva-Financeira / Secretaria Executiva 

 

 

GRÁFICO 15 - RECEITA FATURADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fonte: Gerencia de Finanças/Gerencia Executiva-Financeira / Secretaria Executiva 
 

 

 

 

32,51%

67,49%

RECEITA FATUTRADA - 2009

SERVIÇO  DE COMUNICAÇÃO SERV. DE AGENC. DE PUBL. LEGAL
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6.2.1.2 Títulos a Receber 

O total de títulos a receber, R$ 3.071.342,32 (três milhões, setenta e um mil, trezentos e 

quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) se refere às notas fiscais emitidas pela EBC e pelas 

herdadas da Radiobrás que se encontram pendentes de liquidação. 

 

QUADRO  27  - TÍTULOS  A RECEBER  - 2009 

    

SITUAÇÃO R$ % 

A VENCER 889.064,76 28,95% 

VENCIDOS 2.182.277,56 71,05% 

TOTAL 3.071.342,32 100% 
Fonte: Gerencia de Finanças/Gerencia Executiva-Financeira / Secretaria Executiva 

 

 

GRÁFICO 16 - TÍTULOS A RECEBER 
 

 
 
                                         Fonte: Gerencia de Finanças/Gerencia Executiva-Financeira / Secretaria Executiva 
 

 

6.2.2 Custos e análise de Investimentos 

Em 2009, a Área de Custos, Análise de Projetos e Investimentos manteve os trabalhos de 

apuração dos resultados dos produtos e serviços ainda na metodologia utilizada pela RADIOBRÁS, 

uma vez que não houve, nesse ano, a implantação do Sistema de Informações Gerenciais – SIG.   

Embora mantendo a mesma metodologia, foi alterada a apresentação do relatório, que 

passou a listar, além do tipo do gasto, o fornecedor e contrato a ele referentes, dando maior visibilidade 

e facilitando o entendimento dos componentes dos custos de cada produto.  

Também foram elaborados estudos e formatados Relatórios Gerenciais para 

acompanhamento das despesas, relacionando-as as Diretorias, o que veio a facilitar sua quantificação e 

acompanhamento, possibilitando melhor planejamento, controle e transparência dos gastos.  
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Foram acelerados os trabalhos conjuntos com a Diretoria de Serviços  para a moldagem de 

propostas de preços para os produtos/serviços já existentes. O resultado positivo pode ser verificado 

em dezembro de 2009, quando foram acordados os valores finais para o contrato a ser firmado com a 

SECOM em 2010, que gerará receita estimada em R$ 57,6 milhões anuais, com boas possibilidades de 

expansão das demandas, que poderão, por sua vez, aumentar o faturamento de receitas próprias pela 

Empresa. 

Também vem ocorrendo estreita colaboração e participação direta na formatação e 

precificação de novos produtos a serem comercializados pela Empresa.  Essa colaboração ocorre ao 

longo do processo de desenvolvimento desses produtos, uma vez que os ajustes, quando necessários, 

implicam em alterações dos custos, e, consequentemente, dos preços a serem cobrados. Também são 

desencadeados, a partir da análise dos custos, estudos de ordem tributária, contábil, econômica e 

financeira, visando a correta implementação da prestação desses serviços. 

Deve ter destaque a implantação, em 2010, em caráter experimental, com obrigatoriedade 

prevista para 2011, do Sistema de Informações de Custos na Administração Pública Federal, 

desenvolvido conjuntamente pelos Ministérios da Fazenda, Planejamento e SERPRO, com a 

colaboração de diversas entidades, entre elas a Fundação Getúlio Vargas, UnB e outras universidades, 

para atendimento à legislação impositiva, notadamente a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Essa implantação está sendo precedida de alteração do Plano de Contas e em ajustes nos 

diversos sistemas estruturantes de Governo Federal, como SIAFI, SIDOR/SIOP,  SIAPE  e SIASG, 

entre outros.  

A EBC participou, desde 2008 e ao longo de 2009, das reuniões e seminários realizados 

para apresentação, desenvolvimento, ajustes e melhorias desse Sistema de Informações de Custos, que 

deverá ser obrigatoriamente adotado por toda a Administração Federal, incluindo empresas públicas  e 

demais entidades que compõem o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, a exemplo da utilização 

do SIAFI e SIAPE.  É previsto que, até 2014 ele seja estendido às administrações estaduais e 

municipais. 

6.2.3  Gestão Tributária e Regularidade Fiscal – 2009 

A gestão tributária da EBC compreende a apuração e o pagamento de tributos e a prestação 

de contas ao Fisco das esferas Federal, Estadual e Municipal. 

O cumprimento das exigências da legislação tributária é certificado pela Regularidade 

Fiscal da Empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal – 

SICAF. Essa regularidade fiscal é condição indispensável para que a empresa continue prestando os 

serviços de Publicidade Legal e de Radiodifusão aos Órgãos e Entidades da Administração Pública 

Federal. 

6.2.3.1 Valores Devolvidos à Sociedade em Forma de Tributos 

No exercício de 2009, foram devolvidos à sociedade R$ 9.672 mil na forma de tributos 

incidentes sobre o faturamento e o patrimônio da entidade, conforme discriminado abaixo: 
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QUADRO 28- TRIBUTOS APURADOS 

 

TRIBUTOS APURADOS EM 2009 R$ MIL PARTICIPAÇÃO 

Tributos Federais 2.017 21% 

Tributos Estaduais e Municipais 7.655 79% 

Totais (I) 9.672 100% 

Receita Própria (II) 28.506 - 

Tributos / Receita Própria (I /II) - 34% 
Fonte: SIAFI 2009 

 
 

No encerramento deste exercício houve suspensão do IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa 

Jurídica e da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, decorrente do prejuízo fiscal 

ocorrido em face das adições e exclusões sobre o resultado do exercício, autorizadas pela legislação do 

imposto de renda. Tal procedimento gerou saldo negativo para utilização como crédito tributário a 

partir de 2010, no valor de R$ 2.365 mil – IRPJ e R$ 864 mil – CSLL. 

As retenções tributárias realizadas pelos usuários dos serviços de publicidade legal e de 

outros de comunicação, quando dos pagamentos, encontram-se assim representadas: 

 

QUADRO 29 - RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS 
 

VALORES R$ MIL PARTICIPAÇÃO 

Tributos apurados em 2009 9.672 100% 

Tributos retidos na fonte 1.544 16% 

Valores líquidos recolhidos 8.128 84% 
Fonte: SIAFI 2009 

 
 

6.2.3.2 Contribuinte de Grande Porte 

A EBC faz parte do programa de acompanhamento econômico-tributário diferenciado, das 

Secretarias da Receita Federal do Brasil e da Fazenda do Distrito Federal, por se tratar de empresa 

inserida no rol dos grandes contribuintes. Consequentemente, está obrigada a utilizar a Certificação 

Digital para assinatura eletrônica das obrigações tributárias acessórias exigidas pelo FISCO, 

ferramenta que potencializou a fiscalização sobre o cumprimento das obrigações tributárias. 

6.2.3.3 Retenção e Regime de Substituição Tributária 

 A empresa, compulsoriamente, faz parte do regime de Substituição Tributária do Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Está 

obrigada também à retenção dos tributos federais para a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Desse 

modo, por ocasião do pagamento a seus fornecedores, em 2009, realizou retenções na importância de 

R$ 11.602 mil referentes aos tributos federais e R$ 622 mil referentes ao ISS. 

6.2.4 Indicadores Econômico-Financeiros 

6.2.4.1 Receita Operacional Líquida - Conceito da Legislação Societária 
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No exercício de 2009 a EBC auferiu Receita Operacional Líquida de R$ 25.137 mil, 

originária dos serviços de agenciamento de publicidade legal, prestados aos órgãos da administração 

pública federal, e da comercialização de produtos e serviços de comunicação. 

6.2.4.2 Receita Realizada - Conceito de Administração Financeira Pública 

Este conceito contempla todas as receitas diretamente arrecadadas pela EBC, incluindo-se 

as obtidas pelas aplicações financeiras e alienação de bens. Não se contemplam nesta definição os 

repasses  de  recursos  recebidos  do  Tesouro  Nacional.  A receita realizada em 2009 somou R$ 

33.964 mil. 

 

6.2.4.3 Produtividade 

A produtividade em 2009, obtida pela divisão da Receita Operacional Líquida pelo número 

de empregados, atingiu R$ 17 mil. 

6.2.4.4 Resultado do Exercício 

O lucro líquido do exercício foi de R$ 114.763 mil, cuja origem concentra-se nas 

subvenções governamentais para investimentos, advindas do Orçamento da União, que tiveram R$ 

113.980 mil de realização no período. 

Amparada na legislação que rege as subvenções governamentais para investimentos a 

Empresa economizou R$ 63.324 mil, quando deixou de recolher R$ 36.068 mil referentes ao imposto 

de renda e à contribuição social sobre o lucro, e R$ 27.256 mil inerentes à distribuição de dividendos 

que seriam devidos. 

6.2.4.5 Patrimônio Líquido 

O lucro líquido de R$ 114.763 mil após  a  constituição  da  reserva  legal  –  R$ 5.738 mil 

– resulta no saldo de R$ 109.025 mil que foi integralizado ao capital social. 

6.2.5 Outros Indicadores Econômico-Financeiros 

 

QUADRO 30 - INDICADORES ECONÔMICOS-FINANCEIROS 

 

INDICADOR 2009 

Liquidez Geral* 1,40 

Liquidez Corrente* 1,12 

Liquidez Seca* 1,09 

Liquidez Imediata 0,65 

Grau de Endividamento 27% 

Garantia de Capital de Terceiros 268% 
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Imobilização do Capital Próprio 86% 

Retorno s/ Patrimônio Liquido 169% 

Solvência Geral 369% 

Fonte: Gerência Executiva Financeira  

* Foram excluídas as Despesas Antecipadas do Ativo Circulante  

 

6.2.5.1 Liquidez 

Os índices econômico-financeiros apresentados no Balanço de 2009 demonstram que a 

Empresa encontra-se em confortável situação de solvência. 

 

6.2.5.2 Endividamento  

O endividamento da Empresa é formado pelas contas de Curto Prazo, principalmente pelas 

obrigações que passarão pela estrutura orçamentária quando do reconhecimento de seu pagamento. 

Nesta situação, destacam-se as seguintes obrigações: 

 

 Provisões para indenizações trabalhistas, férias e encargos sociais: R$ 29.118 mil; 

 Provisões para ações cíveis: R$ 10.520 mil; 

 

6.2.5.3 Provisão para indenizações trabalhistas 

Em 2009 a provisão para indenizações trabalhistas somou R$ 18.510 mil, deste valor, a 

importância de R$ 8.881 mil refere-se à provisão relativa à ação impetrada pelo Sindicato dos 

Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Distrito Federal, referente ao adicional de 

4% a título de produtividade consignada no dissídio coletivo da data base de 1988, da incorporada 

RADIOBRÁS. 

As obrigações sentenciadas pela Justiça do Trabalho, historicamente, são custeadas com 

recursos do Orçamento Geral da União, na Fonte do Tesouro Nacional. 

6.2.5.4 Provisões para ações cíveis 

Em 2009 o saldo dessa provisão foi de R$ 10.520 mil, sendo que deste montante R$ 8.328 

mil foi constituído para fazer face à ação movida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, 

correspondente a questionado recolhimento de contribuições previdenciárias, incidentes sobre o 

pagamento em pecúnia, por meio de folha de pagamento, do benefício auxílio alimentação e do abono 

salarial decorrente do acordo coletivo de trabalho. 

Reconhecida essa dívida, sua classificação dar-se-á nos Gastos com Pessoal – Encargos 

Sociais – e sua cobertura orçamentário-financeira acontecerá nos moldes das transferências do Tesouro 

Nacional citado no item anterior. 
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6.2.5.5 Reversão de provisões 

A reversão de provisões deste exercício, no valor de R$ 10.014 mil, refere-se, de acordo 

com informações da área jurídica, a ações quitadas que ainda não haviam sido arquivadas 

judicialmente, ações julgadas improcedentes, e, a quitação de ações trabalhistas que possuíam 

resíduos. 

6.2.5 Indicadores do Balanço Patrimonial 

QUADRO 31 - EXTRATO DO BALANÇO PATRIMONIAL - ANÁLISE VERTICAL 

R$ mil 

EXERCÍCIO 
2009 

DEZEMBRO % 

ATIVO 

Circulante 75.138 30,0 

Disponível 44.484 17,7 

Contas a Receber 26.562 10,6 

Estoques (Almoxarifado) 2.647 1,1 

Despesas Antecipadas 1.445 0,6 

Não-Circulante 175.423 70,0 

Realizável a Longo Prazo 18.697 7,5 

Permanente 156.726 62,5 

  Investimentos 59 - 

  Imobilizado 151.027 60,3 

  Intangível 4.492 1,8 

  Diferido 1.148 0,4 

Total do Ativo 250.561 100,0 

PASSIVO 

Circulante 67.924 27,1 

Fornecedores 16.141 6,4 

Depósitos e Consignações 8.712 3,5 

Impostos/Contribuições a Recolher - - 

Outras Obrigações a Pagar 43.071 17,2 

Patrimônio Líquido 182.637 72,9 

Capital Social 176.859 70,6 

Reservas 5.778 2,3 

TOTAL DO PASSIVO 250.561 100,0 

Fonte: Gerência Executiva Financeira   
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QUADRO 32 - EXTRATO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 

ANÁLISE VERTICAL 
R$ mil 

EXERCÍCIO 
2009 

DEZEMBRO % 

Receita Operacional Bruta 28.507 113,4 

Dedução da Receita Bruta (3.370) (13,4) 

Receita Operacional Liquida 25.137 100,0 

Custo dos Serviços Prestados (139.373) (554,5) 

Resultado Bruto (114.236) (454,5) 

Outras Receitas/Despesas Operacionais 218.299 868,4 

Administrativas (164,043) (652,6) 

Subvenções do Tesouro Nacional 377.356 1.501,2 

Financeiras 4.720 18,8 

Outras Desp/Receitas operacionais 266 1,0 

Resultado Operacional 104.063 414,0 

Outras Receitas/Despesas 10.700 42,6 

Resultado Líquido antes do IR e CS 114.763 456,6 

Contribuição Social - - 

Imposto de Renda - - 

LUCRO DO EXERCÍCIO 114.763 456,6 

Fonte: Gerência Executiva Financeira   

 

 

6.2.6.1 Indicadores Sociais 

A EBC na qualidade de empresa pública procurou responder a uma dupla demanda da 

sociedade brasileira: ser eficiente na implementação de políticas de comunicação social, sem perder de 

vista a busca do equilíbrio econômico-financeiro e pautar-se pelo princípio da transparência. 

Considerando o papel da contabilidade de agente facilitador na compilação e formatação 

de informações relativas ao desempenho das entidades, sobretudo no campo social, foram eleitos como 

indicadores sociais o Balanço Social, onde se encontram realçados os aspectos concernentes à relação 

empresa versus trabalhador, e a Demonstração do Valor Adicionado – DVA, onde se demonstra como 

a riqueza foi criada e como se deu a sua distribuição, entre fornecedores, prestadores de serviços, 

recursos humanos e governo. 
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QUADRO 33 - BALANÇO SOCIAL 
 

R$ mil 

BASE DE CÁLCULO 2009 

Receita Líquida (RL) 402.493 

Lucro Operacional (LO) 114.763 

Folha de Pagamento Bruta 99.060 

1. INDICADORES LABORAIS VALOR % SOBRE  LO % SOBRE RL 

1.1. Alimentação 9.393 8,2 2,3 

1.2. Encargos Sociais Compulsórios 33.498 29,2 8,3 

1.3. Saúde 4.801 4,2 1,2 

1.4. Educação 230 0,2 0,1 

1.5. Creches/Auxílio Creche 943 0,8 0,2 

1.6. Outros Benefícios 936 0,8 0,2 

Total – Indicadores Laborais 49.801 43,4 12,4 

2. INDICADORES SOCIAIS VALOR % SOBRE  LO % SOBRE RL 

2.1. Tributos (excluídos encargos sociais) 10.280 9,0 2,6 

2.2. Educação e Cultura 918 0,8 0,2 

Total – Indicadores Sociais 11.198 9,8 2,8 

3. INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL 2009 

3.1. Nº de empregados ao final do período 1.478 

3.2. Nº de admissões durante o período 117 

3.3. Nº de mulheres que trabalham na Empresa 603 

3.4. % de cargos de chefia ocupados por mulheres 40,0% 

3.5. Nº de empregados portadores de deficiência 17 

Fonte: SIAFI / Gerência Executiva Financeira  
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QUADRO 34 - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

                                                                                                                                                                                                      R$ mil 

APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
2009 

DEZEMBRO 

1. Receitas 393.962 

       Prestação de Serviços de Comunicação e Agenciamento 28.101 

       Subvenções do Tesouro Nacional 377.356 

       Outras Receitas/Despesas  (11.495) 

2. Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui os impostos ICMS e IPI) 90.483 

       Custo dos Serviços Prestados 63.817 

       Materiais, Serviços de Terceiros e Outros 26.666 

3. Valor Adicionado Bruto (1-2) 303.479 

4. Retenções 10.881 

       Depreciação e Amortização 10.881 

5. Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade (3-4) 292.598 

6. Valor Adicionado Recebido em Transferência 4.796 

       Receitas Financeiras 4.796 

7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 297.394 

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
2009 

DEZEMBRO % 

8. Remuneração do Trabalho 126.831 42,6 

        Salários e Honorários 98.848 33,2 

        Benefícios Sociais, Encargos Sociais, Treinamento e Diárias 27.983 9,4 

9. Indenizações Trabalhistas 5.318 1,8 

10. Remuneração do Governo 36.258 12,2 

        INSS s/ Salários 25.794 8,7 

        Despesas Tributárias (exceto IR e CS) 10.464 3,5 

        Imposto de Renda e Contribuição Social - - 

11.Juros e Aluguéis 14.224 4,8 

12. Lucro Retido 114.763 38,6 

13. VALOR DISTRIBUÍDO 297.394 100,0 

Fonte: SIAFI / Gerência Executiva Financeira   
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V  –  AÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

 

1. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

A atividade gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) consiste no 

processo de mapeamento de necessidades e oportunidades de tecnologia; prospecção de tecnologias; 

avaliação de tecnologias; aplicação de tecnologias e monitoramento/gestão de tecnologias. 

Com o objetivo de colaborar para o cumprimento da missão da EBC e com o novo 

posicionamento da área de TIC na Empresa, o setor de Tecnologia da Informação estabeleceu um novo 

Plano de Ação, que buscou atender os principais desafios da empresa: 

 Reestruturação da TIC da EBC; 

 Digitalização do processo produtivo da EBC; 

 Mudança para a Nova Sede. 

 

No segundo semestre de 2009, a área de Tecnologia da Informação e Comunicação/TIC 

realizou aquisições para EBC, que ficaram em torno de R$ 30 milhões em investimento e R$ 20 

milhões em serviços. Um exemplo foi o de Sistema de Gestão de Ativos Digitais, onde a EBC inovou 

ao exigir que o vencedor disponibilize o código fonte do sistema favorecendo assim a Empresa.  

Isso proporciona independência para EBC e amplia a participação da indústria brasileira de 

software, neste mercado predominantemente dominado por empresas estrangeiras. Além disso, a 

disputa levou dois fornecedores nacionais a competirem de forma legítima, partindo do valor inicial de 

R$15 milhões onde sagrou-se vencedora a empresa Tecnet com o valor de R$ 6.289.000,00. 

1.1 Planejamento da TIC atingidos em 2009 

1.1.1 Reestruturação do Data-Mídia-Center com aquisições de: 

 sala-cofre - Ambiente seguro para as informações da EBC; 

 30 novos servidores de alta performance - Desse total, 22 equipamentos foram 

adquiridos em 2009; 

 softwares e equipamentos de segurança (antivírus, Firewal, IPS); 

 800 novos microcomputadores - Desse total, 400 equipamentos foram adquiridos em 

2009; 

 100 novos notebooks; 

 sistema integrado de gestão administrativa; 
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 storages (Equipamento para armazenamento) - Processo licitado. No aguardo da 

assinatura do contrato para solicitação dos equipamentos; 

 fitotecas - Processo licitado. No aguardo da assinatura do contrato para solicitação dos 

equipamentos; 

 switchs core - Para interligação dos dois prédios e criação da nova arquitetura da rede 

de comunicação; 

 equipamentos e softwares - Para viabilizar a execução de uma política de backup; 

 aquisição de equipamentos e criação da arquitetura - Para a rede wireless; 

 adesão à ata de registro de preços - Para a implementação do novo Portal da EBC. 

1.1.2 Digitalização do processo produtivo da EBC  

 Aquisição de Software de Gestão de Mídias Digitais com código aberto e sem 

limitações de licenças, o que permitirá a EBC ampliar para suas demais unidades e a 

Rede futuramente; 

 Três Storages (Equipamentos para Armazenar as informações da EBC) com 

capacidade de 150 TB (terabytes) a ser instalado em Brasília e 50 TB (terabytes) a ser 

instalado no Rio de Janeiro e São Paulo; 

 Três fitotecas robotizadas, com as seguintes capacidades: 

a) 40 (slots) a ser instalado em Brasília; 

b) 24 (slots) a ser instalado no Rio de Janeiro e São Paulo. 

1.1.3 Mudança para a Nova Sede da EBC 

Além dos diversos processos encaminhados, para prover as novas instalações da Empresa, 

a área de Tecnologia da Informação e Comunicação participou ativamente no planejamento dessa 

atividade que deverá ser a de maior prioridade no início de 2010, cuidando de todos os projetos que 

incluem atividades de TIC, como os projetos de energia ininterrupta, cabeamento estruturado, sistema 

de telefonia VOIP, sendo o principal deles o processo de digitalização da Empresa. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O presente relatório, ao inventariar as ações da EBC desenvolvidas ao longo do ano de 

2009, aponta a continuidade do esforço de implantação e consolidação da Empresa, bem como de 

cumprimento de sua missão legal, desenvolvido desde a criação formal da Empresa  pela Assembleia 

Geral de 31 de Outubro de 2007.  

As ações desenvolvidas em 2009, vistas em separado, coroaram estes esforços em 

diferentes setores e atividades, a saber: 

 

1. Desenvolvimento institucional – Com os ajustes implantados em 2009, em que se 

destacam a criação da Secretaria-Executiva, da Diretoria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (DTIC), da Superintendência de Programação de TV e a 

regulamentação do Comitê de Programação, a Empresa passou a dispor de 

instrumentos mais adequados tanto para a gestão administrativa como para o 

gerenciamento de suas atividades finalísticas; 

 

2. Atualização Tecnológica - Com os investimentos realizados em 2009, ficou 

praticamente concluído o processo de aquisição de equipamentos que possibilitarão a 

migração da TV Publica para o sistema de produção e transmissão em tecnologia 

digital bem como para modernizar o Sistema de Rádio e qualificar a existência digital 

da Agência de Noticias e outros sítios da Empresa. Esse processo resultou numa 

exemplar execução orçamentária de 100% no quesito Investimento; 

 

3. Equilíbrio financeiro – O esforço para regulamentar e garantir o recolhimento da 

Contribuição Financeira para o Fomento da Comunicação Pública contribuiu 

decisivamente para fortalecer o orçamento da Empresa, que em 2010 será de R$ 457 

milhões, com redução da contribuição da União, que em 2009 foi de R$ 350 milhões e 

em 2010 será de R$ 300 milhões; 

 

4. No cumprimento de sua missão finalística, a EBC alcançou resultados positivos na 

implantação da TV Publica, no fortalecimento do Sistema de Rádio já existente, mas 

que passou à sua administração por determinação da Lei 11.652, o mesmo ocorrendo 

com a Agência Brasil de Notícias. Todos esses veículos ainda receberão, em 2010, os 

benefícios da aquisição de novos equipamentos e serviços que ainda serão recebidos, 

instalados ou implantados; 
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5. No relacionamento com a sociedade, destinatária fundamental dos serviços prestados 

pela EBC, houve avanços de toda natureza, notadamente na estruturação de 

instrumentos como o Conselho Curador e a Ouvidoria. 

 

 

Com as realizações da EBC em 2009, a diretoria-executiva, sob a supervisão administrativa 

do Conselho de Administração e o controle finalístico do Conselho Curador, acredita ter desenvolvido 

os melhores esforços para justificar a criação da Empresa e dar conta de sua missão fundamental, sem 

perder de vista a necessidade de constante aprimoramento, atualização e modernização do Sistema 

Publico de Comunicação que lhe cabe implantar, gerir e desenvolver. 
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