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UJ – Unidade Jurisdiciona 

ULAN – União Latino-Americana de Agências de Notícias 
U-Matic – Formato de mídia de gravação de vídeo 

UNIFAP – Universidade Federal do Paraná 

UNISINOS – Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

UO – Unidade Orçamentária 

XDCAM – formato de fita de vídeo digital  
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1 – IDENTIFICAÇÃO 
Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

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. 

Código SIORG: 

91624 

Identificação da EBC 

Denominação completa: Empresa Brasil de Comunicação S.A.  

Denominação abreviada: EBC 

Código SIORG: 86567 Código LOA: 20415 Código SIAFI: 20415 

Situação: ativa 

Natureza Jurídica: Empresa Pública Federal  

Principal Atividade: Prestação de serviços de radiodifusão pública e serviços 

conexos Código CNAE: 60.21-7-00 

Telefones/Fax de contato:  (61) 3799.5220 (61) 3799.5552 FAX: (61) 3799.5223 

E-mail: presidencia@ebc.com.br 

Página na Internet: http://www.ebc.com.br 

Endereço Postal: SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º Subsolo - Edifício Venâncio 2000 – Brasília/DF - CEP 70333-900  

Normas relacionadas à EBC 

- 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. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da EBC 

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. 4o do Decreto no 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. 

Manuais e públicações relacionadas às atividades da EBC 

Boletim Administrativo publicado quinzenalmente. 

 

100 MANUAL DE ORGANIZAÇÃO: NOR - 101 Norma Básica de Instrumentos Organizacionais e Normativos ; NOR - 
102 Norma Básica de Utilização de Recursos Computacionais; NOR - 103 Norma de Correspondência; NOR - 104 Norma de 

Ouvidoria; NOR - 105 Norma de Participação de Empregado como Observador nas Reuniões do Conselho de Administração. 

200 MANUAL DE ADMINISTRAÇÃO: NOR - 201 Norma de Viagem; NOR - 202 Norma de Patrimônio; NOR - 203 

Norma de Telefonia; NOR - 204 Norma de Controle de Circulação Interna; NOR - 205 Norma de Identificação e Apresentação 
Funcional; NOR - 206 Norma de Controle de Processos; NOR - 207 Norma de Distribuição da Publicidade Legal; NOR - 208 
Norma de Arquivo; NOR - 210 Norma de Indenização de Transporte; NOR - 211 Norma do Boletim Administrativo; NOR - 213 
Norma de Contratação de Serviço de Natureza Eventual; NOR - 215 Norma Para Parcerias e Demais Atividades de Cooperação 
Técnica. 

300 MANUAL DE GESTÃO DE PESSOAS: NOR - 302 Norma de Implantação do Plano de Cargos e Salários e 

Benefícios; NOR - 305 Norma de Concessão de Licença; NOR - 306 Norma de Gratificação de Desempenho de Atividade de 
Comunicação - GDA-C; NOR - 308 Norma de Regulamentação da Conduta do Radialista Quanto a Conflitos de Interesses e 
Questões Relacionadas; NOR - 309 Norma de Remoção de Empregado; NOR - 310 Norma de Hora Extraordinária; NOR - 311 

Norma de Registro de Frequência; NOR - 312 Norma de Avaliação de Desempenho; NOR - 314 Norma de Auxilio Alimentação; 
NOR - 315 Norma de Auxilio Creche; NOR - 316 Norma de Auxilio Deficiente; NOR - 317 Norma de Conduta em Período 
Eleitoral; NOR -318 Norma de cessão de empregados; NOR - 320 Programa de Benefício com Assistência a Saúde Médica e 
Odontológica; NOR - 322 Norma de Concurso Publico; NOR - 323 Norma de Complementação Salarial; NOR - 324 Norma de 
Auxilio Transporte; NOR - 325 Norma de Procedimentos de Atestados Médicos ; NOR - 326 Norma de Condutor Credenciado em 
Caráter Eventual. 

400 MANUAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS: NOR 401 - Norma de Suprimentos de Fundos. 

500 MANUAL DE COMERCIALIZAÇÃO: NOR 502 Norma de Publicidade Comercial e Institucional Para Emissoras de 

Rádio e Televisão. 

600 MANUAL DE OPERAÇÃO E PRODUÇÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO: NOR 601 NORMA EDITORIAL; 

NOR 602 Norma de Concurso Para Produções Regionais ou Independentes;  NOR 603 Norma da Rede Nacional de Comunicação 
Pública /Televisão. 

900 OUTROS: NOR - Plano Editorial e de Cobertura do Conselho Curador para Eleições 2010. 

Unidades Gestoras relacionadas à EBC 

Não possui. 

 
 

http://www.ebc.com.br/
http://intranet.ebc.com.br/sites/intranet.ebc.com.br/files/1574_0.pdf
http://intranet.ebc.com.br/sites/intranet.ebc.com.br/files/1574_0.pdf
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2 – INTRODUÇÃO 

Em seu terceiro ano de existência a Empresa Brasil de Comunicação – EBC alcançou 

resultados expressivos no cumprimento de sua missão institucional e na realização de seus objetivos 

estratégicos, entre os quais se destacam a implantação e gestão dos canais públicos de comunicação 

e radiodifusão e a prestação de serviços de transmissão e radiodifusão ao Governo Federal, ambos 

definidos pela lei de criação da empresa. Ambos contribuem para realizar o preceito da 

complementaridade entre sistemas privado, público e estatal, estabelecido pelo artigo 223 da 

Constituição Federal. Com o presente Relatório de Gestão, a diretoria da EBC busca demonstrar aos 

órgãos de fiscalização internos e externos, bem como ao Governo, que a financia, e à  Sociedade, 

que a possui e controla, o significado e o alcance destas realizações para o desenvolvimento da 

comunicação pública no Brasil. Tais avanços ocorreram tanto no plano editorial e na produção de 

conteúdos, como na ampliação e fortalecimento da infraestrutura de produção e transmissão. 

 O Relatório de Gestão 2010 da EBC foi estruturado conforme o padrão sugerido pela 

Decisão Normativa 107/2010 do Tribunal de Contas da União (TCU). No capítulo de 

Desenvolvimento, apresentamos os Compromissos Institucionais da empresa, a Estratégia de 

Atuação e resultados obtidos no exercício passado, o Planejamento e a Gestão Orçamentária e 

Financeira, a Execução do Programa e das Ações geridas e do Orçamento, a evolução dos 

Indicadores, o Balanço Patrimonial, a situação dos Recursos Humanos, a execução dos Convênios e 

outros Instrumentos de Transferência de recursos, a atuação dos Sistemas de Fiscalização e 

Controle e as Informações Contábeis, entre outros tópicos. Ao final são apresentados os principais 

Resultados e as Conclusões da Administração da EBC.  E em seguida, os Anexos, com Quadros, 

Tabelas e outros documentos comprobatórios e demonstrativos. 

 

 Cabe registrar que não constam deste Relatório: 1) informações sobre utilização de cartões 

de pagamento do Governo Federal, que não são exigidas das empresas públicas; 2) informações 

sobre renúncia tributária, pois a Empresa não está legalmente habilitada para tal; e 3) 

demonstrações contábeis previstas na Lei 4.320/64, tendo em vista que a contabilidade da empresa é 

executada no SIAFI. O Relatório também não traz os Indicadores Gerenciais sobre Recursos 

Humanos recomendados pelo TCU, tendo em vista que no Exercício anterior o setor ainda não 

havia desenvolvido esses recursos de gerenciamento, que estarão sendo implementados em 2011. 

 

 O programa do Orçamento da União gerido pela EBC – Democratização do Acesso à 

Comunicação e à Radiodifusão – é composto por quatro ações finalísticas, destacando-se, entre elas, 

pela inovação conceitual, a que trata da Implantação e Gestão do Sistema Público de Comunicação. 

Esta ação confundiu-se, na percepção externa, à época da criação da EBC, com o projeto de 

Implantação da TV Pública Federal, a TV Brasil. O sistema gerido pela EBC inclui também oito 

emissoras de rádio e um serviço conexo, a Agência Brasil de notícias, mas estes, ao contrário da TV 

Pública, já existiam. 

 

 Em 2010, todas as ações do programa EBC alcançaram bons resultados.  

 

A programação informativa dos canais públicos enfrentou com êxito um ano de grandes 

coberturas jornalísticas, destacando-se a da Copa do Mundo e a das Eleições Nacionais. Esta última 

representou um desafio especial e foi pautada por uma norma editorial e um plano de trabalho 

aprovados pelo Conselho Curador, que atentou a observância dos princípios de pluralidade, isenção 

e apartidarismo na cobertura de campanhas e candidatos. Esta ação se concluiu também com êxito 

na cobertura da transição de governo no plano federal e na cobertura da posse da Presidenta da 

República, uma atividade complexa realizada por um pool de emissoras coordenado pela EBC. 
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A TV Brasil alcançou sua consolidação como emissora, ampliou a produção de conteúdos 

próprios e sua parceria estratégica, prevista em lei, com a produção regional e a produção 

independente. Cumpriu e superou as cotas previstas em lei para estes conteúdos na programação. 

Ao lado do jornalismo, destacou-se em sua grade a oferta de seis horas diárias de programação 

infantil de qualidade. Ampliou sua cobertura, qualificou seu sinal e fortaleceu, com investimentos 

seletivos, seu parque de produção e transmissão. As emissoras de rádio receberam investimentos 

importantes para começar a superar o sucateamento ocorrido nas décadas passadas e renovaram a 

oferta de programação. A Agência Brasil de Notícias enfrentou problemas tecnológicos sem perder 

a referência como fornecedora de conteúdos jornalísticos públicos de qualidade.  Todas estas ações 

de comunicação pública ocorreram sob a supervisão do Conselho Curador e atentas às 

manifestações da sociedade através da Ouvidoria. 

A implantação do Canal Internacional foi outro projeto bem sucedido em 2010. A TV Brasil 

Internacional foi criada com o objetivo de divulgar externamente o Brasil, seu povo, suas riquezas e 

sua cultura, bem como para servir de canal de comunicação em Língua Portuguesa aos milhões de 

brasileiros que vivem no exterior. Lançado em maio de 2010, com o início das transmissões para o 

continente africano, o canal chegou ao final do ano transmitindo para 65 países: 49 na África, 14 na 

América Latina, Estados Unidos e Portugal.   

 Na ação Prestação de Serviços e Transmissão de Atos e Fatos ao Governo Federal, ganha 

destaque a assinatura dos contratos EBC-SECOM/PR, que formalizam a relação entre os dois entes 

e realçam a disponibilidade da empresa para atender a todos os órgãos públicos federais, em sua 

especialidade, a preços de mercado, com dispensa de licitação. Na prestação de serviços 

propriamente dita, foram realizadas 132 coberturas de viagens do presidente da República, no Brasil 

e no exterior, e a transmissão de 666 horas de programação da Presidência da República 

governamental pelo Canal NBR, das quais 354 horas ao vivo. Foram, também, realizadas 854 horas 

de transmissões (ao vivo e gravadas) de atividades de outros órgãos federais. Foram produzidas 39 

edições do programa radiofônico Café com o Presidente e 51 edições do Bom Dia, Ministro. 

 

 A EBC deu início ao desenvolvimento de uma ação nova, a Implantação do Sistema Público 

de TV Digital, destinada a implantar plataforma única de transmissão em sistema digital por todas 

as TVs do campo público-estatal. O projeto é altamente relevante para o desenvolvimento da 

radiodifusão pública mas seus desdobramentos dependem do Governo Federal. 

 

 Por fim, a EBC apresentou uma eficiente ação de Administração e Gestão de seu programa, 

com excelente resultado na execução de seu orçamento, da ordem de 97% do orçamento autorizado. 

Alcançou também bons resultados em ações como modernização administrativa e organizacional, 

capacitação de pessoal, gestão de patrimônio e administração da complexa logística de uma 

empresa de comunicação. 

 

  A diretoria-executiva da EBC espera que este Relatório traduza objetivamente os resultados 

do trabalho que vem realizando desde a criação da empresa, no final de 2007, e que teve em 2010 

seu ano mais profícuo, prenunciando a conclusão vitoriosa do período administrativo inaugural, 

pautado pelo imenso desafio de implantar uma empresa pública de comunicação moderna, eficiente, 

transparente e permeada pela sociedade, gerindo canais que contribuam para ampliar a oferta de 

conteúdos e para a construção de um sistema de radiodifusão mais democrático e pluralista. 

  

Tereza Cruvinel 

Diretora-presidente, pela diretoria-executiva 
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3 DESENVOLVIMENTO 

3.1 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

3.1.1 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS 

A Empresa Brasil de Comunicação – EBC é empresa pública, sob a forma de Sociedade 

Anônima, tendo como acionista única a União, criada com fundamento no artigo 223 da 

Constituição Federal, que prevê complementaridade entre o sistema público, estatal e privado de 

radiodifusão. Vinculada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a EBC 

foi criada em 24 de Outubro de 2007, pelo decreto 6246/2007, com base na MP 398, editada pouco 

antes e vigorando como lei, posteriormente convertida pelo Congresso Nacional na Lei 

11.652/2008. Sua missão primordial é “prestar serviços de radiodifusão pública e serviços conexos, 

observados os termos de sua lei de criação, que também estabelece os princípios e os objetivos dos 

serviços de radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo”, fixando um marco regulatório 

inédito e avançado para a comunicação pública no país. Estes princípios incluem a autonomia 

editorial dos canais públicos em relação ao Governo, a supervisão da programação por um 

Conselho Curador independente, o mandato para o diretor-presidente da EBC e o serviço de 

Ouvidoria aberto aos telespectadores e ouvintes, entre outras previsões que distinguem a 

comunicação pública da comunicação estatal-governamental, como a natureza da programação, que 

deve ser diferencia e complementar, de natureza informativa, cultural, artística, científica, de 

cidadania e recreação. 

A Lei 11.652/2008 prevê também, no inciso VI do artigo 7º, que a EBC deverá “prestar 

serviços no campo de radiodifusão, comunicação e serviços conexos, inclusive para transmissão de 

atos e matérias do Governo Federal”, distribuir a publicidade legal do Governo Federal e “exercer 

outras atividades afins que lhe forem atribuídas” pela SECOM/PR ou pelo Conselho Curador.  A 

prestação de serviços desta natureza ao Governo Federal era realizada, antes da criação da EBC, 

pela Empresa Brasileira de Comunicação e Radiodifusão – RADIOBRÁS, incorporada pela EBC 

nos termos de sua lei de criação. Estas atividades, na estrutura da EBC, são desenvolvidas pela 

Diretoria de Serviços. 

Assim, a EBC tem duas grandes atribuições e competências legais: gerir os canais de 

radiodifusão pública que lhe foram ou forem outorgados e prestar serviços de radiodifusão, 

comunicação e conexos ao Governo Federal, sob demanda da SECOM/PR, entre outras atividades. 

3.1.1.1 – Competências Institucionais EBC 

Para realizar sua missão institucional e cumprir sua finalidade legal, a EBC executa o 

programa orçamentário de Governo denominado Democratização do Acesso à Informação 

Jornalística, Educacional e Cultural. 

Este programa, no Orçamento da EBC, é traduzido por duas ações finalísticas principais: 

 

- Implantação e Gestão do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação.  
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- Prestação de Serviços de Radiodifusão, Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos 

do Governo Federal. 

Uma terceira ação, originária da extinta RADIOBRÁS, é a “Implantação do Canal 

Internacional”, que continua sendo executada pela EBC embora o objeto seja outro. Trata-se agora 

da TV Brasil Internacional, canal externo da TV Pública, e não mais do extinto Canal Integración, 

que era uma parceria entre os Três Poderes, com outra finalidade. Em 2009 foi incluída no PPA, por 

emenda parlamentar, a ação “Implantação do Operador Único de TV Pública Digital”, programa 

ainda em fase inicial, destinado à implantação de uma plataforma comum de transmissão para as 

televisões do campo público-estatal.  E uma quinta, naturalmente, é a ação denominada 

“Gestão do Programa”, responsável pelas atividades-meio e a gestão da empresa. Mas são os 

dois programas destacados acima que recebem a quase totalidade dos recursos orçamentários e 

expressam a finalidade e as competências da EBC. 

Os canais e serviços de radiodifusão pública explorados pela EBC são a TV Pública Federal 

(TV Brasil), um canal internacional de televisão (TV Brasil Internacional) e oito emissoras de rádio.  

A TV Brasil explora quatro canais analógicos de televisão nas cidades do Rio de Janeiro 

(RJ), Brasília (DF), São Paulo (SP) e São Luis (MA) e três canais digitais: Rio de Janeiro (RJ), São 

Paulo (SP) e Brasília (DF). Explora ainda cinco canais de retransmissão na Serra do Medanha (RJ), 

Tabatinga (AM), Campos dos Goytacazes (RJ), Cabo Frio (RJ) e Macaé (RJ). Outros canais de 

retransmissão estão em instalação em Uberlândia (MG), Juiz de Fora (MG), Pelotas (RS), Caxias do 

Sul (RS) e Chapecó (SC).  

A TV Brasil Internacional, lançada em maio de 2010, é distribuída internacionalmente 

através de satélite e está presente em 65 países, devendo expandir-se continuamente, com o objetivo 

de divulgar o Brasil, sua cultura, seu povo e suas potencialidades, em momento de emergência do 

papel e importância do país no cenário internacional. Serve ainda de canal de comunicação com os 

mais de três milhões de brasileiros que vivem em outros países. 

Das oito emissoras de rádio três ficam no Rio de Janeiro (RJ): Rádio Nacional-AM, Rádio 

MEC-AM, Rádio MEC-FM. Três ficam em Brasília-DF: Rádio Nacional-AM, Rádio Nacional-FM 

e Rádio MEC-AM. Duas são voltadas para a Amazônia, sendo que uma fica em Tabatinga (AM) e 

outra transmite para a região a partir de Brasília. 

Como Serviços conexos a EBC explora ainda um serviço de jornalismo online na Internet, 

sob a forma de agência pública de notícias, a Agência Brasil, e uma radioagência na Internet, que 

disponibiliza conteúdos jornalísticos radiofônicos 

A ação Prestação de Serviços de Radiodifusão, Comunicação e Transmissão de Atos e 

Fatos do Governo Federal, tem na EBC, como unidade responsável, a Diretoria de Serviços, que 

também tem a atribuição de prestar de serviços de comunicação e radiodifusão a quaisquer entes 

públicos federais, a preços de mercados e com dispensa de licitação, conforme previsão da Lei de 

criação da EBC. Entre os serviços hoje prestados ao Governo Federal destacam-se a operação de 

TV a cabo NBR, a produção de programa semanal de rádio do titular da Presidência da República, à 

parte do Poder Executivo no programa A Voz do Brasil, e as transmissões de atos e solenidades 

oficiais determinadas pela SECOM/PR. Estes serviços estão pactuados em contratos firmados em 

2010. . 



 

18 

 

3.1.1.2  Estrutura Organizacional  

Singularidades: a EBC é uma empresa pública bastante singular e isso se reflete em sua 

estrutura organizacional. Como empresa estatal, está sujeita a todos os regramentos jurídicos 

aplicados a instituições da mesma natureza. Possui, como outras empresas públicas, um Conselho 

de Administração e um Conselho Fiscal mas, diferentemente das demais, possui um Conselho 

Curador que tem competências e poder fiscalizador efetivo sobre a programação transmitida pelos 

canais públicos. Dois votos de desconfiança seguidos do Conselho Curador a um diretor da EBC 

determinam sua exoneração, por exemplo. Como as demais empresas, a EBC possui uma auditoria 

interna e é fiscalizada externamente pela SISET, em função de sua vinculação a SECOM/PR e pelo 

Tribunal de Contas da União – TCU. Assim, há competências divididas entre os conselhos, 

devendo-se sempre observar a separação entre elas. 

a)  Instâncias Administrativas 

A gestão da EBC compete às seguintes instâncias, pela ordem. 

1 Assembléia Geral dos acionistas. 
2 Conselho de Administração. Seu presidente deve ser indicado pelo ministro-chefe 

da SECOM. Outros integrantes representam o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o 

Ministério das Comunicações. Integram ainda o Conselho o diretor-presidente da EBC e um 

representante dos acionistas minoritários, indicado pelo ministro-chefe da SECOM quando tais 

acionistas não existirem. 

3 Conselho Fiscal. Composto por um membro indicado pelo titular da SECOM/PR; 

outro indicado pelo Ministério da Fazenda e um terceiro, pelos acionistas minoritários (na ausência 

desses, por outro representante da SECOM/PR). 

4 Conselho Curador. Composto por quatro representantes do Governo Federal 

(representando as pastas de Educação, Cultura, SECOM/PR e Ciência e Tecnologia); por um 

representante do Senado Federal e um da Câmara dos Deputados; por um representante dos 

funcionários da EBC e por quinze representantes da sociedade civil, designados pelo Presidente da 

República a partir de uma lista obtida por consulta pública junto a entidades representativas em 

áreas afins, fixadas na Lei da EBC. 

5 Diretoria Executiva, composta por um Diretor-Presidente, um Diretor-Geral e os 

titulares das seis Diretorias, como previsto na Lei. 

6 Secretaria-Executiva. A EBC conta ainda com uma Secretaria-Executiva, destinada 

a auxiliar a Presidência e a Diretoria-Executiva nas atividades administrativas. Seu titular é indicado 

pelo diretor-presidente e suas atribuições, como as dos diretores, fixadas no regimento interno. 

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

e a Diretoria-Executiva 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 das suas operações.  

b)  Diretoria-Executiva: estrutura e diretorias e órgãos anexos 

A Diretoria-Executiva da EBC é composta, desde dezembro de 2009, pelas seguintes 

unidades: 

 Diretoria da Presidência; 

 Diretoria-Geral; 
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 Diretoria de Jornalismo; 

 Diretoria de Serviços; 

 Diretoria de Produção; 

 Diretoria de Suporte e Operações; 

 Diretoria Jurídica; e 

 Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

Cabe ressaltar que, por imposição legal, a EBC não pode ter mais que seis diretorias, além 

da Diretoria da Presidência e da Diretoria-Geral. 

Além da Secretaria-executiva, a EBC conta ainda com três Superintendências: a de Rede, 

vinculada à Presidência, e as de Rádio e de Programação de TV, vinculadas à Diretoria-Geral. 

c)  Órgãos autônomos: Ouvidoria e Auditoria 

Com um mandato de dois anos, admitida uma recondução, o Ouvidor é responsável por 

exercer a crítica interna da programação transmitida pelos veículos de comunicação geridos pela 

EBC e por analisar as reclamações dos telespectadores e ouvintes. Para isso, o Ouvidor conta, nos 

termos da Norma de Ouvidoria aprovada pelo Conselho de Administração, com três ouvidores 

adjuntos (um voltado às emissoras de rádio; outro que trata de televisão; e um terceiro que analisa o 

material apresentado pela Agência Brasil e pelos sítios da empresa na Internet). O titular da 

Ouvidoria é indicado pelo diretor-presidente da EBC. 

A Auditoria é órgão autônomo vinculado à Presidência da EBC. O auditor chefe e seus dois 

adjuntos são os responsáveis por examinar e fiscalizar os procedimentos e rotinas da empresa e por 

recomendar eventuais correções. O titular da Auditoria é indicado pelo diretor-presidente da EBC e 

seu nome deve ser aprovado pelo Conselho de Administração. 

3.1.1.3 Objetivos Estratégicos 

São Objetivos Estratégicos da EBC, em consonância com suas obrigações legais e seus 

compromissos institucionais: 

1. Assegurar a boa gestão e o melhor emprego dos recursos públicos alocados em seu 

orçamento. 

2. Assegurar a consolidação e o desenvolvimento do Sistema Público de Radiodifusão 

gerido e explorado pela empresa, procurando os melhores resultados nas seguintes atividades: 

 Avançar no projeto de implantação da televisão pública (TV Brasil) criada 

em 2007, consolidando-a como alternativa de complementaridade nos termos do artigo 223 da 

Constituição Federal; 

 Produzir e transmitir programação de qualidade, diferenciada e 

complementar, de natureza educativa, informativa, cultural, cientifica, de cidadania e de 

entretenimento. 

 Acolher as recomendações do Conselho Curador, relativamente à 

programação dos canais públicos, e garantir a participação pluralista da sociedade na programação 

oferecida pela empresa. Responder às criticas, queixas e sugestões da sociedade encaminhadas 

através da Ouvidoria. 

 Assegurar o pluralismo, o equilíbrio, a isenção e o apartidarismo na 

programação jornalístico-informativa dos canais da EBC. 
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 Expandir e modernizar a infraestrutura de produção e transmissão; articular 

redes e associações com vistas á ampliação do sinal e cobertura dos canais públicos. Gerir a Rede 

Nacional de Comunicação Pública, tal como determina a lei. 

3. Prestar serviços satisfatórios ao Governo Federal nas áreas de comunicação, 

radiodifusão e serviços conexos, nos termos dos contratos firmados com a SECOM/PR ou por esta 

demandada; 

4. Buscar receitas próprias, através dos mecanismos previstos em Lei, com vistas à 

futura independência financeira da empresa; 

5. Gerir e fiscalizar a execução do Contrato de Gestão firmado com a Associação de 

Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP, nos termos previstos pelo artigo 26 da Lei 

8.652/2008 e do Decreto 6.794/2009. 

6. Desenvolver parcerias e relações institucionais, nacionais e internacionais, de 

natureza construtiva, tendo em vista o melhor cumprimento das obrigações institucionais da EBC. 

7. Gerir, conservar e preservar o patrimônio material e imaterial que lhe foi destinado 

pela União, nos termos da Lei. 

3.1.2 Estratégia de atuação e resultados no cumprimento das responsabilidades institucionais 

3.1.2.1 Síntese do Desempenho da EBC em 2010 

A Empresa Brasil de Comunicação – EBC registrou, em 2010, resultados expressivos na 

realização de seus objetivos gerais, em consonância com seu plano estratégico de ação e as 

diretrizes dos Conselhos Curador, Fiscal e de Administração, realizando satisfatoriamente todas as 

metas a que se propôs nas diferentes áreas em que atua. 

No plano geral, a empresa teve uma execução orçamentária satisfatória em 2010, da ordem 

de 97%. Como já foi mencionado, a Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada pelo Congresso 

Nacional destinou a EBC, em 2010, o maior orçamento desde sua criação, no valor de R$ 453,9 

milhões. Durante o Exercício Financeiro foram solicitados créditos suplementares que ampliaram os 

recursos em cerca de 7,5%, elevando-o para R$ 488,2 milhões no final do ano. Os valores liberados 

ao longo do ano somaram R$ 483.415 mil e deste total foram executados cerca de 97%.  

Relativamente à implantação e gestão do Sistema Público de Radiodifusão federal, missão 

primordial da empresa, foram significativos os avanços no projeto de implantação da televisão 

pública, que obteve bons resultados na produção de conteúdos e na oferta de programação, no 

acumulo de audiência, na expansão da infraestrutura de cobertura e na articulação da Rede Nacional 

de Comunicação Pública – RNCP.  

Houve aumento na produção de conteúdos para todos os canais públicos e a implementação 

de ações com vistas a melhorar a distribuição da programação e melhor percepção sobre o caráter 

complementar do sistema público de comunicação. O ano marcou a instalação oficial da Rede 

Nacional de Televisão Pública, com a veiculação de dez horas de programação em 21 Estados pelas 

emissoras parceiras (televisões estatais estaduais e emissoras universitárias) que recebem a 

programação em sinal aberto e gratuitamente. 

Na área de jornalismo, os destaques foram para as coberturas especiais de fatos relevantes da 

agenda nacional, nas quais os canais EBC seguiram rigorosamente os compromissos legais com a 

ética, o interesse público e a promoção do acesso à informação por meio da pluralidade de fontes. 

Foi um ano de grandes coberturas jornalísticas, entre as quais se destacaram a da Copa do Mundo e 
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a das Eleições 2010. Em ambas, mas particularmente na das eleições, por sua delicadeza e exigência 

de pluralidade e apartidarismo, os canais públicos da EBC tiveram trabalho exitoso. 

Foram tomadas providências para facilitar e aumentar a oferta de programação com 

finalidades educativas, artísticas, culturais e científicas e o incentivo à produção regional de 

conteúdos audiovisuais, tendo sido atendidas, com folga, as cotas legais de garantia de 10% de 

conteúdo regional e 5% de conteúdo independente na programação semanal.  

Para a seleção e contratação destes conteúdos que compõem as cotas de produção 

independente previstas em lei, o Conselho de Administração aprovou Norma proposta pela 

diretoria-executiva instituindo os “Concursos de Produções Independentes”, vulgarmente chamados 

“Pitchings” no mercado. Tais concursos têm amparo na Lei 8.666/93 e atendem às exigências de 

qualidade de uma televisão, na medida em que, na segunda etapa, os competidores são obrigados a 

apresentar fitas de demonstração audiovisual de seus produtos. 

Os gastos da EBC com programação e conteúdo são classificados como Investimento, 

quando se referem à produção ou coprodução de conteúdos (bens) audiovisuais com direitos 

patrimoniais. Nesta rubrica, os gastos em 2010 somaram R$ 28,4 milhões em 2010, valor superior 

ao de 2009, que foi de R$ 5,9 milhões. Ou seja, em 2010 o investimento em conteúdos desta 

natureza quase quintuplicou.  

Já os gastos com jornalismo, produções audiovisuais próprios, o licenciamento de conteúdos 

de terceiros, parcerias institucionais e serviços de comunicação prestados ao Governo Federal são 

debitados no orçamento de Custeio. Mas nesta categoria também houve crescimento dos dispêndios, 

que passaram de R$ 33.994.011,67 em 2009 para R$ 79.579.147,68. Ou seja, um crescimento de 

134%. 

A EBC investiu ainda, em 2010, R$ 2,8 milhões em programas de fomento realizados em 

parceria com o Ministério da Cultura, que resultaram ou resultarão na produção de 81 horas de 

programação. 

A TV Brasil Internacional, canal destinado a divulgar o Brasil e a servir de canal de 

comunicação em língua portuguesa para os brasileiros emigrados, teve avanços consideráveis em 

seus poucos meses de existência, desde a criação, em maio de 2010: sua programação 

especialmente destinada às finalidades do canal já chega a 65 países. Em situações especiais, o 

canal transmite eventos nacionais, como a posse da atual presidenta da República e a visita do 

presidente norte-americano ao Brasil. Em 2010 o canal transmitiu 5.300 horas de programação, 

incluindo as horas “ao vivo”.  

 A Prestação de Serviços de Radiodifusão, Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do 

Governo Federal, outra atribuição legal da EBC, também alcançou desempenho significativo, tendo 

atendido satisfatoriamente às demandas apresentadas pela Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República, com ofertas de novos serviços e aprimoramento dos que já vinham sendo 

executados. A unidade da EBC responsável por esta atividade, a Diretoria de Serviços, também tem 

a atribuição de operar a prestação de serviços de comunicação e radiodifusão a quaisquer entes 

públicos federais, a preços de mercados e com dispensa de licitação, conforme previsão da Lei de 

criação da EBC. 

 

 Foram realizadas 132 coberturas de viagens do Presidente da República nacionais e para o 

exterior, o canal NBR teve 666 horas de transmissão de eventos da agenda presidencial ao longo do 

ano, das quais 354 horas ao vivo e 312 gravadas. Foram, também, realizadas 854 horas de 
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transmissões (ao vivo e gravadas) de atividades de órgãos da Administração Pública Federal. A TV 

NBR transmitiu, ao longo de 2010, 618 horas de telejornais, sendo 324 horas ao vivo e 530 

gravadas. Foram produzidas 39 edições do programa radiofônico Café com o Presidente e 51 

edições do Bom Dia, Ministro.  

 

 Por todos estes êxitos, a diretoria-executiva da EBC considera que, em 2010, obteve 

resultados satisfatórios em sua gestão e alcançou os objetivos gerais fixados para a empresa no 

período.  

3.1.2.2 Ações Institucionais da EBC 

a) Ações da Diretoria da Presidência  

Com a atribuição regimental de representar a Empresa, a diretoria da Presidência realizou 

um conjunto de ações institucionais, em busca dos seguintes objetivos: 

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

Comunicação, com vistas ao seu maior conhecimento; 

 Prestar contas à sociedade sobre o andamento da implantação do sistema; 

 Promover 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 com ente público e complementar; 

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

Empresa, aumentando sua independência em relação às dotações orçamentárias 

federais. 

TABELA I - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA – AGENDA DE COMPROMISSOS DE 2010 

EVENTOS TOTAIS 

 Audiências Internas 67 

 Viagens / Internacionais 2 

 Viagens / Nacionais 37 

 Compromissos Institucionais 

    (lançamentos, inaugurações, apresentações de programas, prêmios) 

17 

 Reuniões de Trabalho 200 

 Reuniões Conselho Curador 12 

 Reuniões de Pauta 81 

 Entrevistas 11 

 Congressos/Fóruns/Seminários 9 

 Palestras/Conferências/Debate 5 

 Cerimônias/Assinaturas 14 

Fonte: Gabinete da Presidência 

b) Outras ações 

Através de convênio com a Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão 

– ABPITV, e em parceria com APEX e Ministério da Cultura, a EBC passou a integrar o Projeto 

Setorial de Exportação “Brazilian TV Producers – BTVP”, responsável pela difusão e exportação da 

indústria audiovisual brasileira no segmento de televisão. Este convênio permitirá que a TV Brasil e 
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outros canais da EBC participem dos grandes eventos internacionais por conta do programa, que 

financia as viagens de até três dirigentes e oferece espaço nos estandes da ABPI.  

Através da Geail – Gerência-Executiva de Articulação Internacional e Licenciamentos, 

criada em 2010 para dar conta das relações com o mercado internacional e para coordenar a política 

de licenciamentos de conteúdo para os canais da empresa, a EBC participou do BBC Showcase, no 

Rio de Janeiro, quando foram mantidos contatos com executivos da emissora pública britânica. Em 

outubro, a EBC esteve presente em dois importantes mercados, o MipJr, voltado para conteúdos 

infantis, e o Mipcom, realizados sequencialmente em Cannes, França. Em ambos os eventos, 

participou de 32 reuniões de negócios com produtores e radiodifusores de diversos países e assistiu 

a centenas de conteúdos, visando formar um cadastro de títulos adequados à missão institucional da 

televisão pública, nas suas diversas faixas de programação. Em novembro, a EBC participou da 

rodada de negócios organizada pela Embaixada da Espanha em conjunto com a ABPITV no Rio de 

Janeiro. A EBC instituiu vários prêmios na área de cinema e firmou dezenas de parcerias que serão 

descritas junto com as ações de seus diferentes canais e serviços. 

c) Comunicação e Divulgação  

Com unidades sediadas em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, o setor de Comunicação 

Social é responsável pela divulgação externa e interna das ações da EBC. Durante o ano de 2010 

foram enviados mais de 127 mil e-mails com matérias institucionais, boletins de programação e 

informações dos canais da EBC para diferentes meios de comunicação e divulgação. A 

Comunicação Social desenvolve ainda atividades de apuração, produção, redação e divulgação da 

programação da TV Brasil e dos demais canais para a mídia externa e para o site da emissora. A 

equipe faz, diariamente, o monitoramento do que foi enviado e publicado pela imprensa escrita e 

eletrônica em todo o país. Atende demandas institucionais da EBC, da Ouvidoria e, em várias 

ocasiões, faz a interface entre telespectadores/ouvintes e os canais da empresa.  

A unidade produziu ainda 139 boletins “EBC Informa”, ferramenta de comunicação interna 

da empresa e geriu os sites www.ebc.com.br e www.tvbrasil.org.br ao longo do ano, alimentando-os 

com material de informação institucional, no primeiro caso, e com informação sobre a programação 

da TV Pública, no segundo caso. Foram postados 2.686 vídeos no portal Youtube, disponibilizando 

os produtos da empresa para o público de forma gratuita e criadas ferramentas de interação com as 

mídias sociais. Entre os meses de janeiro e outubro foram publicadas 1.781 matérias sobre a TV 

Brasil.  

d) Prêmios recebidos pelos canais EBC em 2010 

 TV Brasil 

 Comenda de Honra ao Mérito do V Prêmio África Brasil 2010 – Conferido pelo Centro 

Cultural Africano, instituição com representação em dezenas de países, dedicada à difusão 

dos valores culturais, sociais e antropológicos do continente africano. 

 Programa “Caminhos da Reportagem”  

 Menção Honrosa do Prêmio Wladimir Herzog – Pelo documentário “Pistolagem: tradição 

ou impunidade”, veiculado no programa “Caminhos da Reportagem”. Outubro/2010. 

 Prêmio Orgulho Autista – O programa “Caminhos da Reportagem” recebe o prêmio por 

programa sobre autismo. Iniciativa da organização não-governamental Movimento Orgulho 

Autista Brasil, o prêmio é destinado a personalidades e entidades que trabalham na 

promoção da qualidade de vida dos autistas no Brasil. Dezembro/2010. 

http://www.ebc.com.br/
http://www.tvbrasil.org.br/
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 Programa “Jornal Visual” – Com a reportagem que mostra o desafio enfrentado pelos 

judocas com deficiência auditiva, o programa ganhou o Prêmio Brasil de Esporte e Lazer de 

Inclusão Social, na categoria telejornalismo do Ministério do Esporte. Novembro/2010. 

. Radiojornalismo EBC 

 Prêmio AMB de Jornalismo – Com a reportagem “Justiça Próxima ao Cidadão”, a repórter 

Paula de Castro Ribeiro conquistou o primeiro lugar na categoria rádio do VI Prêmio AMB 

de Jornalismo. Janeiro/2010. 

 Concurso Tim Lopes de Investigação Jornalística – O radiojornalismo da EBC foi o 

vencedor do 5º Concurso Tim Lopes de Investigação Jornalística, na Categoria Especial. 

Abril/2010. 

 Prêmio Sebrae de Jornalismo – A reportagem “Qualidade de Vida: Um bom negócio”, de 

Beatriz Arcoverde, venceu a etapa regional do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Maio/2010. 

 Prêmio Engenho de Comunicação – O Jornal da Cidade (Rádio Nacional) venceu o 7º 

Prêmio Engenho de Comunicação, na categoria Melhor Programa de Rádio. Julho/2010. 

 Prêmio Famasul de Jornalismo – O radiojornalismo da EBC conquistou o 2º Prêmio 

Famasul de Jornalismo, com a reportagem “Cerrado: solução para a produção agropecuária 

brasileira”. Julho/2010. 

 Prêmio Hip Hop Zumbi – O programa Ação Periferia, da Rádio Nacional AM, produzido 

em parceria com a Central Única das Favelas no Distrito Federal, conquistou o Prêmio Hip 

Hop Zumbi, na categoria Mídia e Comunicação. Dezembro/ 2010. 

 Prêmio do “Jornal Visual” – O programa “Jornal Visual”, voltado para pessoas com 

necessidades especiais venceu na categoria Telejornalismo o 2º Prêmio Brasil de Esporte e 

Lazer de Inclusão Social e recebeu a menção honrosa do Prêmio Mobilidade Urbana, 

conferido pela Fetranspor.  

. Agência Brasil (e Rádio Nacional) 

 Prêmio Abrelpe de Reportagem – Rádio Nacional A reportagem “Lixão de Paracambi: 

meio século de problemas”, da repórter da Rádio Nacional e da sucursal da Agência Brasil 

no Rio, Isabela Vieira, foi a vencedora da 15ª edição do Prêmio Abrelpe de Reportagem. 

Dezembro/2010. 

 Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos – A Agência Brasil foi finalista 

do 32º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos na categoria educação. 

 Prêmio Airton Senna em 2010. 

e) Ações da Ouvidoria 

Implantada ao final de 2008, a Ouvidoria da EBC é um dos principais instrumentos de 

controle e participação da sociedade no Sistema Público de Comunicação. O órgão centraliza todas 

as demandas do público e cuida para que sejam respondidas com agilidade. A Ouvidoria da EBC é 

o mecanismo formal para estabelecer o vínculo entre os canais públicos de comunicação e a 

sociedade e constitui-se numa das principais portas a serem abertas para a sociedade. Pela 

Ouvidoria circulam as demandas, as expectativas, as sugestões, os elogios e as críticas do público 

aos veículos de comunicação da EBC. A Unidade é constituída pelo Ouvidor Geral da EBC e pelos 

ouvidores-adjuntos da Agência Brasil/WEB, da Televisão e de Serviços de Rádio.  

Todas as críticas, sugestões e elogios recebidos de acordo com as normas de funcionamento 

da Ouvidoria transformaram-se em processos, devidamente numerados e catalogados, que podem 
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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. 

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 

encontra-se à disposição para consulta na Ouvidoria. Participação do Ouvidor-Geral em todas as 

reuniões do Conselho Curador com a apresentação de uma síntese dos relatórios periódicos de 

demandas do público. 

 Ações na Agência Brasil  

Publicação da Coluna do Ouvidor, uma análise 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 42 colunas no período 

 Processos abertos: 428 

 Processos pendentes de resposta do gestor: 36 

 Ações nas emissoras de Rádio  

Produção do programa semanal “Rádio em Debate” veiculado por todas as emissoras da 

EBC, com a duração de 15 minutos. O programa entra no ar as sextas, com reapresentação aos 

sábados, debatendo sugestões, reclamações, críticas e elogios enviados pelos ouvintes com as 

respostas dos gestores da Empresa Brasil de Comunicação. O Rádio em Debate também analisa a 

relação entre o conteúdo veiculado pelas emissoras da EBC e os princípios e objetivos da 

comunicação pública. Os conteúdos são sempre adequados às especificidades editorais de cada uma 

das emissoras da empresa o que, em algumas semanas, demandou a produção de quatro edições 

simultâneas. Houve foco na cobertura radiofônica de temas como mídia e homossexualidade, 

qualidade da transmissão, critérios para interrupção na programação, cobertura latino-americana, 

educação musical, alterações na programação, cobertura do judiciário, situações de risco, religião, 

cobertura eleitoral, drogas, direitos autorais, história, dentre outros.  

 Foram veiculados cerca de 120 programas no período. A Ouvidoria inseriu em suas 

atividades as demandas recebidas pela Central de Atendimento ao Ouvinte da Rádio 

MEC. 

 Processos abertos: 113 

 Processos pendentes de resposta do gestor: 23 

. Ações na TV Brasil 

Prosseguimento e ampliação dos serviços de recebimento, análise e acompanhamento das 

demandas dos telespectadores enviadas diretamente para a Ouvidoria ou através da Central de 

Atendimento ao Telespectador da TV Brasil. A Ouvidoria iniciou, ainda, a produção de seu 

programa de televisão. A unidade de São Paulo projetou o cenário para o programa e também 

realizou reportagens piloto.  
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 Processos abertos: 237 

 Processos pendentes de resposta do gestor: 112 

 Ações na EBC 

A Ouvidoria recebeu e encaminhou demandas cujo conteúdo não era específico a nenhum 

dos veículos e sim à empresa como um todo. 

 Processos abertos: 39 

 Processos pendentes de resposta do gestor: Atendimento eletrônico 

 A Ouvidoria realizou diretamente 1.202 atendimentos via e-mail. 

f) Acordos Internacionais 

A EBC tem acordos firmados com TVs públicas de diferentes países. Algumas, como as de 

países africanos, querem uma cooperação mais efetiva, através de apoio técnico-operacional e 

capacitação. Para viabilizar esta cooperação, a EBC firmou convênio com a Agência Brasileira 

de Cooperação – ABC, do Ministério das Relações Exteriores, e através dele já desenvolveu 

ação de apoio ao desenvolvimento do jornalismo na TV de Cabo Verde. As televisões públicas 

de Angola, Moçambique e Guiné Bissau também querem ações de cooperação na área de 

capacitação em produção audiovisual e jornalismo.  

Em julho de 2010, a EBC e a Rádio e Televisão de Portugal (RTP) assinaram Memorial de 

Cooperação para troca de conteúdos e coproduções audiovisuais. No mesmo período, foi 

assinado um protocolo de intenções entre os governos de Brasil e Portugal para o lançamento de 

um canal de televisão internacional em Língua Portuguesa, que, após implantado poderá 

incorporar outros países lusófonos. A EBC participa de grupo de trabalho bilateral que planeja a 

implantação desta plataforma, bem como as ações bilaterais para a coprodução de conteúdos. 

Em setembro de 2010, durante a realização de congresso mundial de agência de notícias, na 

Argentina, foi criado o comitê executivo para a criação da União Latino-americana das Agências 

de Notícias – ULAN, reunindo agências públicas de notícias de dez países. Em março de 2011, 

deve ser constituída a comissão executiva do serviço noticioso multilateral. 

A EBC desenvolve ainda parcerias com as agências Telam (Argentina), Agência 

Venezuelana de Notícias (Venezuela) e Lusa (Portugal). Em todas precisa avançar na troca de 

conteúdos informativos em 2011. 

3.1.2.3 Implantação e Gestão do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação 

Esta ação do Orçamento da EBC está relacionada com uma das finalidades legais da 

empresa, a exploração dos serviços de radiodifusão e comunicação pública, com base nos 

princípios estabelecidos pela Lei 11652/2008. 

Estes serviços estão consubstanciados nos seguintes projetos: 

1. Implantação e gestão da TV Pública federal; 

2. Implantação do Canal Internacional; 

3. Gestão das Rádios EBC (8 emissoras públicas de rádio exploradas pela empresa); 

4. Gestão de serviços conexos: Agência Brasil e Radioagência Nacional. 
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Ao longo de 2010, os canais públicos da EBC consolidaram os compromissos legais com a 

ética, o interesse público e a promoção do acesso à informação por meio da pluralidade de fontes e 

distribuição de conteúdos. Foram implementadas ações para viabilizar o lançamento de novas 

produções, consolidar a credibilidade e aprimorar a qualidade dos serviços jornalísticos veiculados 

nos canais EBC. O ano de 2010 foi marcado por coberturas especiais, começando pela Copa São 

Paulo de Futebol Júnior, Fórum Mundial Social, Carnaval, Copa do Mundo da África do Sul, 

Eleições, sendo concluído com o acompanhamento da transição para o governo da Presidenta Dilma 

Rousseff.  

Relativamente à infraestrutura e ao equipamento, o sistema conseguiu expandir-se com a 

instalação de novos canais de televisão e com o reequipamento das unidades já existentes de rádio e 

de TV. Os investimentos realizados garantiram ampliação e reforma das estruturas logísticas e 

sobretudo o reequipamento dos canais de comunicação da empresa.  

Os investimentos totalizaram  R$ 98,9 milhões,  ou 21% do orçamento executado.  Destes 

recursos, 71,25% foram destinados à modernização tecnológica e 28,75% à aquisição de conteúdos 

que representam patrimônio, ou seja, aqueles sobre os quais existem direitos patrimoniais-autorais 

da EBC. 

 

TABELA II – DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS 

 

3.1.2.3.1 Implantação da TV Pública Federal 

A implantação da TV Pública federal, sua consolidação e desenvolvimento, constitui  

projeto primordial da Empresa Brasil de Comunicação.  A nova emissora começou a funcionar e 

transmitir programação em 2 dezembro de 2007, reunindo em rede três canais locais que a União já 

explorava: a TV Nacional de Brasília (operada pela extinta empresa RADIOBRÁS) e a TVE-RJ e a 

TVE-MA (operadas pela Organização Social ACERP – Associação de Comunicação Educativa 

Roquette Pinto, através de um Contrato de Gestão). Entre o início de suas transmissões e o final de 

2010 a TV Brasil alcançou sua consolidação como emissora de televisão. 
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Neste período a emissora ampliou a infraestrutura original de transmissão, com a 

implantação de dois canais na cidade de São Paulo, um digital e um analógico, de canais digitais em 

Brasília e Rio de Janeiro, e de canais de retransmissão nas cidades de Macaé (RJ), Campos do 

Goytacazes (RJ), Serra do Medanha (RJ), Tabatinga (AM) e Cabo Frio (RJ). 

Para contornar o restrito número de canais e o limitado alcance da rede própria inicial (RJ, 

DF e MA), a TV Pública transmite sua programação, desde o início, através do satélite C-2 da 

Embratel, para o qual estão direcionadas às quase 20 milhões de antenas parabólicas existentes no 

Brasil, especialmente no meio rural, pequenas cidades e periferias, onde a cobertura de televisão por 

sinal terrestre ainda é precária ou inexistente.  

Outra providência com o mesmo objetivo, mas de execução mais demorada, foi a articulação 

para formação da Rede Pública de Televisão, uma associação entre a TV Brasil e emissoras 

educativas e universitárias de diferentes estados. Lançada em dezembro de 2007, nos primeiros dias 

de implantação da EBC, a rede consolidou-se definitivamente em 2010, quando foram assinados 

contratos com 22 emissoras e autorizada a transmissão da programação para mais três estados, cujos 

contratos estão em tramitação. A Rede Pública de Televisão garante a difusão de programas da TV 

Pública em todo o território nacional, assegura a oferta de conteúdos de qualidade às emissoras 

estaduais e incentiva a produção regional a ser exibida nacionalmente pela TV Pública.  

No mesmo período, o parque produtivo herdado das antigas emissoras, notoriamente 

sucateado pela falta de investimentos ao longo das ultimas décadas, começou a ser substituído por 

equipamentos de última geração, para produção em padrão digital. 

Em seus três primeiros anos de existência a EBC investiu cerca de R$ 100 milhões/ano em 

reequipamento, beneficiando todos os canais e serviços da empresa. Na televisão pública, foram 

feitos investimentos em produção, mas também em transmissões, sejam as transmissões terrestres 

dos canais locais, com troca de transmissores, antenas e outros equipamentos, sejam as transmissões 

para a rede e por satélite. 

A programação da Televisão Pública. 

A TV Brasil transmitiu, ao longo de 2010, uma média de 148 horas semanais de 

programação informativa, educativa, cultural, artística, científica e formadora da cidadania, 

totalizando 592 horas mensais ou aproximadamente 7 mil horas anuais. Os programas e conteúdos 

exibidos são de responsabilidade da Diretoria de Jornalismo (programação informativa composta 

por telejornais e programas jornalísticos) e da Diretoria de Produção (conteúdos educativos, 

culturais, artísticos, científicos e formadores da cidadania). A unidade responsável pela gestão da 

programação é a Superintendência de Programação, vinculada à Diretoria Geral. A unidade 

responsável tecnicamente pelas transmissões é a Diretoria de Suporte e Engenharia. 

Já a origem dos conteúdos, quanto à fonte de produção, envolve participantes externos. Por 

determinação legal, devem participar da programação conteúdos da produção audiovisual 

independente e conteúdos regionais, originários de produtores ou emissoras regionais. Para atender 

a seus compromissos institucionais, a TV Brasil exibe também programas e conteúdos originários 

de acordos e convênios com outras instituições culturais ou de comunicação, especialmente com o 

Ministério da Cultura e unidades vinculadas, responsáveis por políticas públicas de fomento ao 

audiovisual ou ao cinema nacional. E, por fim, a TV Brasil licencia (adquire direitos de exibição) 

conteúdos de terceiros para complementar, diversificar e enriquecer sua grade de programação, 

oferecendo aos telespectadores conteúdos diferenciados e relevantes, em sintonia com a definição 



 

29 

 

sobre a programação dos canais públicos. Ao longo de 2010, a programação da TV Brasil foi assim 

composta e classificada:  

 

TABELA III – COMPOSIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV BRASIL SEGUNDO A FONTE DE PRODUÇÃO 

ORIGEM DAS PRODUÇÕES MINUTOS/SEMANA HORAS/SEMANA % DA GRADE 

Produção própria 
4.010 66hs 50 min 45,00 

Coproduções com produtores 

independentes 

775 12hs 45 min 9,05 

Programas com a Rede Pública de 

Televisão 

1.455 24hs 15 min 16,20 

Licenciamentos 
1.295 21hs 35 min 14,50 

Institucionais 
1.180 13hs 24 min 13,40 

Religiosos 
165 2hs 45min 1,85 

TOTAL 8.880 148hs 100 

Fonte: Superintendência de Programação/Gerência de Orçamento de Finanças 

Os modelos de contratação da produção externa 

Pelo exposto, a TV Brasil conta com produções domésticas/próprias e com produções 

externas (produção independente, produção regional, parcerias institucionais, licenciamentos) e 

programas religiosos. Estes, embora ocupem espaço muito residual na grade, estão com a suspensão 

sendo analisada pelo Conselho Curador. 

As produções próprias são, por sua vez, de duas naturezas: 

a) Produções EBC: realizadas pela própria empresa, com funcionários próprios, 

estúdios e equipamentos próprios; 

b) Produções EBC/ACERP: produzidas em parceria com a Organização Social ACERP, 

ex-gestora da antiga TVE-RJ, com a qual a EBC mantém, nos termos de previsão legal, contrato de 

gestão para a produção e transmissão de conteúdos na unidade Rio de Janeiro. Estes conteúdos 

estão definidos no referido contrato, que tem previsão orçamentária dentro do Orçamento da EBC. 

Já as produções externas envolvem diferentes modelos de negócio ou contratação, abaixo 

resumidos: 

 Convênio: instrumento utilizado para as parcerias institucionais e para alguns 

acordos com emissoras e instituições com vistas à produção de conteúdos regionais. 

 Contratos diretos de coprodução: modalidade de contrato por inexigibilidade de 

licitação, tendo como objeto coproduções com produtores independentes, entendendo-se por tal 

negócio a contratação de conteúdo independente (nos termos da definição legal) desenvolvido e 

produzido pelo produtor, garantida a este a maioria absoluta (50% mais 1%) dos direitos 
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patrimoniais e à TV Brasil o direito de exibição ilimitada. É aplicado quando o produtor atende às 

exigências do artigo 25 da Lei 8.666/93. 

 Concursos (pitchings): tipo especial de licitação que ajusta à modalidade de licitação 

“concurso”, prevista na Lei 8.666/93, as particularidades da produção audiovisual. A seleção ocorre 

em duas fases, sendo que na segunda os dez finalistas da primeira fase apresentam demonstração 

audiovisual de seu produto diante da banca selecionadora. O preço é fixado em edital pela EBC. 

Destina-se a produtores externos de forma geral, observadas as exigências do edital. 

 Contratos diretos de licenciamento por inexigibilidade de licitação: contratos para a 

aquisição dos direitos de exibição de obras audiovisuais e cinematográficas, singulares e autorais, 

que tornam impraticável a licitação. O contrato é desta natureza mas a seleção das obras obedece a 

uma chamada pública pela Internet, seguida de seleção por banca avaliadora composta de 3 

membros da EBC e dois externos, relacionados com o tema e o conteúdo. 

Todas estas particularidades transformam a produção e aquisição de conteúdos pela EBC 

uma atividade complexa, que exige a busca de inovações regulatórias dentro do marco legal, 

instrumentos internos de gestão e uma delicada administração do relacionamento com o mercado e, 

sobretudo, com produtores independentes e regionais, ciosos do espaço que a lei lhes garantiu na 

televisão pública.  

Estes modelos foram desenvolvidos ao longo dos três anos de criação da EBC, combinando 

os marcos legais e as práticas de políticas públicas culturais bem como aspectos comerciais da 

gestão de televisão. Desenvolvidos para a televisão pública, podem ser utilizados pelos demais 

canais públicos da EBC, especialmente pelo rádio. 

A programação transmitida em 2010. 

Como já foi mencionada anteriormente, a programação da televisão pública, do ponto de 

vista editorial, é de duas naturezas: a Diretoria de Jornalismo responde (pela produção própria e 

pelas contratações, quando é o caso) pela programação informativa, composta por telejornais e 

programas jornalísticos. A Diretoria de Produção responde pelo resto da programação, que é de 

natureza mais cultural e educativa, exceto por licenciamentos. A aquisição destes direitos de 

exibição leva em conta as necessidades da grade e de sua gestão e é executada pela Gerência de 

Articulação Internacional e Licenciamentos – GEAIL. 

O ano de 2010 foi marcado nacionalmente pelas eleições gerais e internacionalmente pela 

Copa do Mundo, o que o transformou num ano marcado pelas grandes coberturas factuais, na EBC 

a cargo da Diretoria de Jornalismo. A cobertura eleitoral foi um grande teste para a EBC, que se 

pode considerar aprovada: não houve questionamentos de sua isenção, objetividade e apartidarismo 

numa cobertura tão sensível como a da disputa eleitoral. Nas duas faces da grade a televisão pública 

teve grandes resultados em 2010, com a exibição de conteúdos de alta qualidade que asseguraram 

reconhecimento e diferenciação à sua programação, tanto a jornalístico-informativa como à de 

natureza educativa, cultural, científica e artística, sempre com foco na cidadania. 

A Programação Jornalística em 2010 

A programação jornalística é composta por telejornais e por programas jornalísticos, 

próprios ou de produtores independentes, coordenados pela Diretoria de Jornalismo da EBC. A esta 

diretoria é vinculado também o núcleo de Esportes, responsável pelo noticiário esportivo nos 

telejornais, pelas transmissões de eventos esportivos, quando ocorrem e por programas especiais do 

gênero. 
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a) Telejornais 

Produzidos sob responsabilidade editorial exclusiva da EBC, procuram informar o 

telespectador sobre os assuntos gerais da agenda nacional mas agregando assuntos e temas que não 

são abordados pelas emissoras comerciais. Procuram ainda oferecer informações originárias de 

todas as partes do Brasil, expressando sua diversidade, através de matérias produzidas pelas 

emissoras parceiras na Rede Pública de Televisão. Um dos telejornais, o Jornal Visual, é produzido 

especificamente para os deficientes auditivos, em Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

1) Telejornal Repórter Brasil : Telejornal diário em duas edições, levando ao cidadão 

informação correta, completa, isenta e apartidária na forma de reportagens, entrevistas e debates. O 

“Repórter Brasil - Manhã” transmite 45 minutos ancorados a partir de Brasília, recuperando e 

atualizando as notícias da noite anterior, apontando para o dia que se inicia Sua nota diferencial são 

as entradas ao vivo de repórteres da TV Brasil e das emissoras parceiras.  O “Repórter Brasil 

Noite” tem a duração de uma hora e âncoras em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Aborda os 

temas gerais da agenda nacional, tem um ou mais blocos internacionais, produzidos por 

correspondentes e por uma editoria alimentada por agências e parceiros internacionais. O quadro 

“Outro Olhar” exibe vídeos colaborativos que mostram a percepção da população sobre diferentes 

assuntos e questões nacionais. Em 2010, foram transmitidas mais de 563 horas de telejornais. 

2) Repórter Rio: Telejornal local do Rio de Janeiro, suas matérias jornalísticas têm foco 

em empreendedorismo, cidadania, meio ambiente e inclusão social. Em 2010, foi lançado o Núcleo 

Baixada, que produz matérias exclusivas sobre a realidade da Baixada Fluminense. Em 2010 foram 

veiculadas 260 edições de 30 minutos. Ou seja, 130 horas. 

3) Jornal Visual: Informativo diário de 10 minutos, direcionado aos deficientes 

auditivos, é o primeiro telejornal da televisão brasileira apresentado em Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS). Em 2010 foram transmitidas 260 edições de 10 minutos. Ou seja, 43 horas e 30 

minutos. 

b) Programas Jornalísticos 

A Diretoria de Jornalismo responde também por um conjunto de programas de natureza 

informativa, alguns originários de produção própria, outros da parceria EBC-ACERP e outros ainda 

de produtores independentes ou de terceirizações de produção. Estes programas atendem também à 

determinação legal de que a EBC e seus canais contribuam para o debate das questões nacionais e 

para a formação da cidadania. Boa parte deles compõe, na grade de programação, a chamada Faixa 

de Reflexão, compostas por programas de debates, entrevistas e reportagens, exibidos depois do 

telejornal Repórter Brasil – Noite, que termina às 22 horas. São eles: 

 Brasilianas.org: Programa ancorado pelo jornalista Luiz Nassif, que traz para a 

televisão o debate sobre políticas públicas iniciado, no meio da semana, na página do programa na 

Internet. Estreou em março de 2010, finalizou a temporada no final do ano e deve ser produzida 

nova série em 2011. 

 Caminhos da Reportagem: Programa semanal de grandes reportagens sobre temas 

atuais da realidade brasileira, produzido inteiramente por equipes da TV Brasil. Em 2010 foram 

produzidos 48 programas de uma hora. 

 “3 a 1”: Programa semanal de entrevistas e debates, produção própria, traz para a 

televisão grandes temas da conjuntura ou temas pouco explorados pelos meios de comunicação mas 

de grande relevância para a sociedade. Trata de política, relações internacionais, economia, esporte, 
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política cultural, segurança pública, educação, programas sociais, consumo, religião etc. Produção 

própria da EBC, exibiu 56 programas de 60 minutos em 2010. 

 Cara e Coroa: Programa com dois apresentadores, sendo um jovem e outro da 

terceira idade discutindo os aspectos que valorizam cada fase da vida. Produção terceirizada. 

Estreou em maio de 2010, com 24 programas exibidos no ano e duração de 30 minutos. 

 Observatório da Imprensa: Programa semanal, produzido internamente, discute as 

coberturas, práticas e condutas da imprensa nacional e internacional a partir, geralmente, da 

cobertura mais importante da semana. Programa de grande tradição e credibilidade, originário da 

extinta TVE, produzido internamente pela parceria EBC-ACERP. Com duração de 52 minutos, em 

2010 foram produzidos 44 programas. 

 Ver TV: O programa que se distingue como único espaço televisivo de discussão 

sobre a televisão, no Brasil e no mundo. Programa semanal, produzido em parceria com a TV 

Câmara.  Em 2010 foram exibidos 41 programas de 60 minutos. 

 Nova África: Programa semanal em formato de revista jornalística, procura mostrar 

aos brasileiros as várias faces da África. Em 2010 foram exibidos dez programas inéditos 

produzidos entre fevereiro e julho, com 26 minutos de duração. Coprodução com produtores 

independentes, nova temporada será produzida em 2011. 

 Paratodos: Revista jornalística semanal, produzida internamente, trata de música, 

artes plásticas, cinema, dança, teatro, literatura e culinária, buscando mostrar circuitos e 

protagonistas alternativos, não alcançados pela cobertura cultural dos grandes veículos. Em 2010, 

foram exibidos 44 episódios de 26 minutos.  

 Papo de Mãe: Programa jornalístico, produzido externamente, que discute temas 

ligados à educação dos filhos e à família, numa conversa entre as apresentadoras, que são 

jornalistas, mães e especialistas. Com duração de 52 minutos, foram produzidos 58 programas em 

2010. 

 De Lá pra Cá: No ar desde junho de 2008, o programa semanal é produzido no Rio 

de Janeiro pela parceria EBC-ACERP. Busca rememorar fatos históricos do país e, nessa 

descoberta, mostrar o que mudou de lá para cá. Em 2010 foram ao ar 41 episódios. 

 Stadium: Programa semanal próprio, originário da TVE-RJ, produzido pela parceria 

EBC-ACERP, com 52 minutos de duração. Realiza cobertura semanal de eventos esportivos de 

diferentes modalidades, com foco em esportes olímpicos, comunitários e paraolímpicos. Passou por 

mudança editorial para incluir em sua pauta os grandes eventos que o Brasil sediará em 2014 e 

2016, além dos Jogos Mundiais Militares, que terão a TV Brasil entre as emissoras do pool de 

cobertura conveniado com o Ministério da Defesa.  

 Esportvisão: Programa de debates esportivos no qual jornalistas analisam os 

destaques de cada rodada das principais competições do futebol nacional e internacional, com 

apresentação de reportagens especiais. Programa semanal com 90 minutos de duração, produzido 

internamente no Rio de Janeiro pela parceria EBC-ACERP. 

c) Conteúdos especiais em 2010. 

O ano de 2010 propiciou à TV Brasil a realização de grandes e complexas coberturas 

jornalísticas, realizadas com limitações de pessoal e infraestrutura mas todas bem sucedidas, 

sobretudo editorialmente. E a produção de conteúdos especiais e específicos, em que se destacaram: 

 Repórter África – Programa Especial apresentado todas as noites durante a Copa do 

Mundo sobre os principais momentos do dia ou da semana no certame mundial. 

 Três a Um – Presidenciáveis – Série de Programas com todos os candidatos a 

presidente da República. 
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 Interprogramas Eleitorais – Série de Interprogramas sobre o momento eleitoral, 

chamando a atenção do cidadão para a importância do voto, da participação no pleito, da 

informação sobre o candidato, do combate a práticas ilícitas, como a venda do voto e temas 

correlatos. 

 TV Brasil nas Eleições 2010 – Programa ao vivo, com cinco horas de duração, 

realizado no primeiro e no segundo turnos eleitorais de 2010, acompanhando a apuração e 

analisando os resultados, com a participação de especialistas convidados. 

 Brasilianas Especial – Edição especial no dia seguinte à eleição presidencial em 

segundo turno, explorando os rumos do futuro do Governo com membros da equipe da presidenta 

eleita. 

 Vinte anos do Mercosul – Dois programas especiais, da série Caminhos da 

Reportagem, sobre os vinte anos de criação do bloco econômico. 

 A Era Lula – Série documental de quatro episódios sobre as mudanças ocorridas no 

Brasil durante os oito anos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Exibida na última 

semana de Governo, em dezembro de 2010. 

 Presidentes da América Latina – Série de entrevistas com presidentes da América 

Latina realizada pelo Canal Encuentro/Canal 7 – TV Pública Argentina, cedida à TV Brasil. 

d) Eventos esportivos. 

 Copa Paulista de Futebol Junior – Jogos transmitidos pela TV Brasil para seus 

canais e toda a rede pública de televisão em janeiro de 2010. 

 Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Jogos transmitidos entre Outubro e 

Novembro de 2010 para os canais da TV Brasil e toda a rede pública de televisão em janeiro de 

2010. 

e) Coberturas especiais. 

 Eleições 2010 – A diretoria-executiva da EBC sempre viu na cobertura das eleições 

gerais, e especialmente a da eleição presidencial, um grande desafio para a televisão pública, que 

apesar de todas as garantias sobre sua independência editorial em relação ao Governo Federal – 

assegurada em lei e traduzida pelo poder de controle do Conselho Curador - foi alvo frequente de 

desconfianças e mesmo de acusações quanto a seus supostos propósitos. A cobertura realizada, 

entretanto, não suscitou qualquer critica objetiva quanto à sua correção, equilíbrio e apartidarismo, 

seja por parte do TSE, do Ministério Público Eleitoral ou dos partidos políticos. O Plano de 

Cobertura, com todas as normas e recomendações editorais, foi apresentado ao Conselho Curador e 

por este aprovado em 11 de maio de 2010. A EBC imprimiu e distribuiu 500 exemplares de 

publicação com este Plano e a Norma de Conduta para os funcionários e prestadores de serviço no 

período eleitoral. Em junho foi realizada a série de programas “3 a 1”, prevista no plano de 

trabalho, com todos os presidenciáveis. A TV Brasil foi a única emissora a entrevistar todos eles. 

Vale dizer, inclusive os chamados “nanicos”. No primeiro e no segundo turno foi transmitido ao 

vivo o programa especial TV Brasil nas Eleições 2010, com acompanhamento e transmissão da 

apuração e comentários sobre os resultados, reunindo em estúdio, ao vivo, profissionais da TV 

Brasil e especialistas convidados. Um sistema próprio de processamento dos dados do TSE foi 

desenvolvido pela equipe de Tecnologia e Informática da EBC e permitiu a totalização em alta 

velocidade, possibilitando à TV Brasil oferecer resultados muitas vezes antes de outras emissoras.  

Um site multimídia, na Agência Brasil, reuniu a cobertura da TV, da Agência e das 

emissoras de rádio. Isso exigiu um grande esforço, em função da precariedade da plataforma digital 

da EBC. Na posse da presidenta eleita, a EBC coordenou o pool de emissoras e, pela primeira vez, o 
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corte final da transmissão foi realizado pela empresa gestora do Sistema Público de Comunicação, 

graças a seus novos equipamentos e à dedicação de suas equipes (Diretorias de Suporte e de 

Serviços).  

Outras coberturas especiais realizadas: 

 Copa do Mundo – Mesmo sem deter os direitos de transmissão dos jogos, a TV 

Brasil realizou cobertura jornalística. Quatro repórteres, dois cinegrafistas, um fotógrafo, um editor 

e um produtor fizeram a cobertura da Copa do Mundo na África do Sul nos meses de junho e julho 

de 2010, buscando focos alternativos para uma televisão sem direito de transmitir os jogos. No 

Brasil, foi produzido o programa especial Repórter África, que ficou no ar durante toda a Copa. 

 Fórum Social Mundial – Cobertura exitosa do evento ocorrido em Porto Alegre, em 

Janeiro de 2010. 

 Carnaval 2010 – Realizadas coberturas especiais na Bahia e em Pernambuco. 

 7 de Setembro - a TV Brasil exibiu ao vivo os desfiles de 7 de setembro de Brasília, 

Rio de Janeiro e São Paulo. 

 E ainda: Círio de Nazareth, Festas Juninas e Festa de Parintins. 

Os fatos impuseram ainda desafios que foram bem respondidos pela cobertura das 

seguintes ocorrências: 

 Janeiro 2010 - Terremoto do Haiti: A TV Brasil foi a primeira emissora brasileira 

a chegar e realizou uma cobertura impecável e muito elogiada. 

 E ainda: Desabamentos em Angra dos Reis; Enchentes em São Luís do Paraitinga-

SP; Desabamento do Morro do Bumba-RJ; Enchentes no Nordeste; Resgate dos Mineiros no Chile; 

Libertação do Morro do Alemão. 

Programação educativa, cultural, artística, científica e formadora da cidadania. 

A Diretoria de Produção é a unidade responsável pela produção ou contratação dos 

conteúdos e programas não-jornalísticos. Vale dizer, os que podem ser classificados como culturais, 

artísticos, científicos, educativos e formadores da cidadania, seguindo a definição da Lei de criação 

da EBC. Esta divisão inclui os programas e interprogramas próprios, realizados pela EBC ou pela 

parceria EBC-ACERP, e os desenvolvidos com a produção independente, com parceiros 

institucionais e com a rede pública de televisão. Não os licenciamentos, vale dizer, a contratação de 

direitos de exibição de produtos de terceiros junto ao mercado distribuidor, atividade desenvolvida 

pela Superintendência de Programação/Geail, conforme já mencionado. 

Observada a classificação dos programas da TV Brasil em quatro categorias, de acordo com 

a origem da produção, foram exibidos em 2010 os seguintes programas do bloco não-jornalístico: 

a) Programas próprios – Realizados internamente pela EBC ou pelo Contrato de Gestão 

EBC-ACERP. 

 1.  Sem Censura – Programa diário de entrevistas, que aborda vários temas e tendências 

de interesse público. Produção própria EBC-ACERP. Em 2010 o programa ganhou nova estética, 

novo pacote gráfico, novo cenário e passou a ter interatividade digital. Público alvo: geral/livre. Em 

2010 foram realizados 180 programas inéditos de 90 minutos. 

 2.  Comentário Geral – Programa semanal próprio, parceria EBC-ACERP, com 

formato de revista eletrônica, com temática desenvolvida, em cada edição, a partir de uma palavra. 
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Em 2010 o programa ganhou nova estética, novo pacote gráfico e novo cenário. Público alvo: 

jovem e adulto. Em 2010 foram realizados 37 programas de 26 minutos. 

 3.  Musicograma – Programa próprio, parceria EBC-ACERP, busca valorizar o precioso 

acervo musical da TV Brasil, que está sendo recuperado e digitalizado. Em 2010 foram realizados 

30 programas de 26 minutos. 

 4.  Segue o Som – Com formato de revista musical, o programa exibe entrevistas e clips 

musicais, divulga lançamentos, curiosidades e dicas focadas no panorama musical. Público alvo: 

jovem e adulto. Programa da grade, semanal, realização mista: parte doméstica, parte terceirizada. 

Em 2010, foram realizados 136 programas. 

 5.  Estúdio Móvel – Programa diário, produção própria EBC-ACERP. Busca traçar um 

retrato do jovem urbano e contemporâneo e fala sobre música, cultura, cinema e comportamento. 

Em 2010 foram realizados 170 programas de 26 minutos. Público alvo: juvenil. 

 6.  A Grande Música – Trata-se do único programa na TV aberta brasileira dedicado 

exclusivamente à música erudita. Produção própria EBC-ACERP, de exibição semanal na grade, 

transmite também entrevistas, além dos concertos. Público alvo: adulto. Em 2010, foram realizados 

52 programas de 52 minutos. 

 7.  Arte com Sérgio Brito – Programa cultural semanal, apresentado pelo consagrado 

ator e diretor, que nele apresenta o panorama cultural do momento no RJ e entrevista personalidades 

culturais em evidência no mundo do teatro, música, dança, cinema, literatura, artes plásticas e 

fotografia. Público alvo: geral. Ao longo do ano foram realizados 52 programas de 26 minutos.  

 8.  Animania – Programa semanal próprio EBC-ACERP, abre espaço para exibição, 

debate e reflexão sobre o processo criativo da animação, com entrevistas, discussões sobre novas 

tecnologias, notícias e bastidores desse universo. É voltado para jovens e adultos. Em 2010, foram 

realizados 52 programas de 26 minutos. 

 9.  Janela Janelinha – A partir de suas janelas, dois “apresentadores” mirins trazem 

pequenos filmes especialmente feitos para crianças em mais de 40 países da África, América Latina, 

Ásia e Europa. Estes filmetes são originários do programa de intercâmbio internacional Item 

Exchanges. Programa próprio diário, com 26 minutos. Público alvo: infantil. 

 10.  Interprogramas – Peças audiovisuais de um minuto, 30 e 15 segundos e especiais de 

até três minutos. Gênero: Dramaturgia, documentário, entrevista e jornalístico. Público alvo: Geral. 

Formato: Os Interprogramas servem como um breve momento de reflexão de questões relevantes 

para o público, que dizem respeito à cidadania, meio ambiente, educação, cultura, comportamento, 

saúde, entre outros. Em 2010 foram realizadas mais de 80 séries (peças exibidas e/ou em produção 

de janeiro a dezembro) sobre os temas Cidadania e Comportamento (Título: Gentileza Urbana. 

Pratique); Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia (Título: Todo o dia é dia de meio ambiente); 

Comemorativo Cinqüentenário (Título: Brasília 50 anos); Educação e Cultura (Título: África/Copa 

do Mundo 2010, África/Consciência Negra, Cordel Ortográfico); Educação (Eu curto esse som, 

Artezando); Comportamento (Álbum de Família/Pais, Álbum de Família/Filhos, Álbum de 

Família/Avós); Estações do Ano (Outono – Frutas da estação, Inverno – Comidas da estação, 

Primavera – Flores brasileiras, Verão – Atividades ao ar livre); Dia Internacional da Mulher (Dia 

Internacional da Mulher, Dia Internacional de Combate à Aids); Restauração do Teatro Municipal 

do Rio de Janeiro; Educação, Saúde e Comportamento (Fim de Ano); Mercados populares 

brasileiros (Mercados, Patrimônio).  

b) Programas e coproduções com a Produção Independente. 

A grade permanente da TV Brasil em 2010 contou com 11 programas originários desta fonte 

de produção, resumidos na tabela que se segue: 

1. Sustentáculos –Programa semanal dedicado à educação ambiental , contratado por 

concurso/pitching. Em 2010 foi exibida a primeira temporada de 38 programas. 
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2. Conexão Roberto D’Ávila – Programa de entrevista semanal com uma personalidade 

nacional ou internacional, trazendo para o telespectador o seu pensamento e sua história. Debruça-

se também sobre a memória recente, reexibindo entrevistas de grandes vultos da história politica, 

social ou cultural. Público alvo: geral. Exibidos 52 programas em 2010. 

3. Revista do Cinema Brasileiro – Programa semanal dedicado ao panorama do cinema 

e do audiovisual no Brasil. A temporada exibida em 2010 contou com 40 programas de 26 minutos. 

Público alvo: jovem e adulto. 

4. Expedições – Programa jornalístico que viaja, literalmente, pela diversidade natural e 

cultural do Brasil, mostrando suas muitas faces, populações, costumes e, sobretudo, a riqueza 

ambiental. Programa permanente da grade, do gênero documentário. Em 2010, foram exibidos 32 

programas de 26 minutos. Público alvo: geral.  

5. Almanaque Brasil – Revista eletrônica cultural, cujos temas principais são a cultura 

e a memória brasileira, apresentados de forma bem humorada por textos do artista Elifas Andreatto, 

que supervisiona o conteúdo e a linguagem de cada edição. Público alvo: geral. Em 2010, foram 

exibidos 39 programas de 26 minutos. 

6. Programa especial – O programa semanal da linha “cidadania” é dedicado à 

inclusão social da pessoa com deficiência e a seus parentes, levando informação e compartilhando 

vivências neste tema. A temporada exibida em 2010 foi de 40 programas de 26 minutos. Público 

alvo: geral. 

7. Samba na Gamboa – Semanal, em que o cantor Diogo Nogueira entrevista ícones da 

música popular brasileira. Histórias e memórias são apresentados ao público, entre interpretações de 

sambas que fizeram sucesso ao longo dos anos. Programa da grade, gênero musical e entrevista. A 

temporada inédita exibida em 2010 foi de 26 programas de 52 minutos. Público alvo: geral.  

8. TV Piá – O programa infantil semanal promove a interação entre crianças que 

assumem o controle do programa e saem às ruas munidos de microfone, entrevistando, pesquisando 

e interagindo com a realidade de cada lugar. Público alvo: recomendado para crianças e 

adolescentes. A primeira temporada exibida em 2010 foi de 36 programas de 26 minutos.  

9. Turma do Pererê – Baseado na obra do cartunista Ziraldo, um dos mais conhecidos 

autores de livros voltados para crianças e jovens no Brasil, a série dramatúrgica tem sua narrativa 

vinculada ao folclore brasileiro. Em 2010 foi produzida e transmitida a segunda temporada da série, 

com 26 programas de 24 minutos. 

10. ABZ do Ziraldo – Com apresentação do próprio autor, Ziraldo, o programa incentiva 

o prazer da leitura e estimula a imaginação. Em 2010 foram exibidos 38 programas. Segunda 

temporada em produção. 

c) Conteúdos especiais exibidos em 2010 (próprios ou de terceiros). 

Afora os programas permanentes da grade, a TV Brasil exibiu conteúdos especiais da 

produção independente, com diferentes temáticas e formatos, quase sempre sob a forma de séries, 

todos destinados a ampliar a oferta de cultura, informação, conhecimento e a garantir em televisão 

aberta a fruição de bens culturais e simbólicos de acesso restrito. 

Destacaram-se, entre eles: 

1. A Câmera e o Violoncelo – Documentário sobre a vida do renomado violoncelista 

brasileiro Antônio Meneses, nos dez dias que antecedem um concerto seu com a Orquestra 

Nacional da França. Exibição inédita no dia 25 de dezembro, como especial de Natal. Gênero 

documentário. Um programa de 52 minutos. Público alvo: geral. 

2. Melhor Assim – Série musical realizada a partir da gravação de show da cantora 

Tereza Cristina, no Rio de Janeiro, intercalando momentos do show com cenas em making of e 
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depoimentos de artistas que falam sobre o show e a cantora. Série especial de quatro programas de 

26 minutos. Gênero: musical. Público alvo: geral. 

3. TV 60 – Série de programas especial sobre os 60 anos da TV no Brasil. Foram 

exibidos dez episódios de 26 minutos. Gênero: documentário. Público alvo: geral. 

4. 1958 – O Ano em que o Mundo descobriu o Brasil – Série em formato de 

documentário que comemora o cinquentenário da primeira Copa do Mundo que o Brasil conquistou. 

Série especial de cinco programas de 52 minutos, exibida durante a Copa do Mundo. Gênero: 

documentário. Público alvo: geral.  

5. 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. A exibição foi durante a semana do aniversário da capital federal. 

6. Noel Rosa – Série especial em homenagem ao centenário de nascimento do 

compositor Noel Rosa, que exibiu raras imagens de Noel Rosa, além de depoimentos e 

apresentações de alguns ilustres convidados. Exibição inédita como especial do Natal de 2010. 

Gênero musical voltado ao público em geral. Cinco episódios de 30 minutos. 

7. Lutas.doc – Série especial da TV Pública, com cinco episódios, que abre um debate 

sobre a violência, tema frequente para os brasileiros e analisa como a violência afetou 

historicamente a sociedade brasileira. 

8. Nos Braços da Batucada – Série especial de cinco episódios sobre a história do 

Samba. 

9. Profissão Cartunista – Série documental em sete episódios sobre a vida e a arte de 

cartunistas famosos.  

10. Nasci para Bailar – Documentário sobre o pianista brasileiro João Donato. 

11. Débora Colker Especial – Série especial de cinco episódios com espetáculos da 

dançarina. 

12. O Rio de Machado de Assis – Série especial em formato documentário sobre o 

escritor e as marcas de sua vida na paisagem do Rio de Janeiro. 

13. Sinfonia Fina – Série de 15 episódios musicais aproximando músicos populares e 

músicos eruditos. 

d) Programas produzidos com a Rede Pública de Televisão. 

Fizeram parte da programação transmitida em 2010 programas regionais que, visando 

cumprir a cota estabelecida em lei (10% da programação), serviram também para fortalecer os laços 

entre a TV Brasil e as emissoras associadas em rede, estimuladas a produzir com apoio técnico e 

financeiro da EBC. São eles: 

1. Dango Balango – Animação infantil coproduzida com a TV Minas. São 53 episódios 

de 26 minutos. A TV Regional cedeu para exibição a primeira temporada e a TV Brasil financiou a 

segunda, que estreará em 2011. 

2. Tô Sabendo (versão Revista e Desafio) – Três programas semanais, um de 52 

minutos e dois de 26 minutos, produzidos pela TVE da Bahia, com aporte financeiro do Minc-SAV 

e interveniência da EBC/TV Brasil como exibidora.  

3. Catalendas – Programa infantil baseado em lendas amazônicas, produzido pela TV 

Cultura do Amazonas. 

4. Alto Falante e Rede Jovem Cidadania – Programas culturais voltados para a 

juventude, produzidos pela Rede Minas. Temporadas iniciais cedidas à EBC, coprodução das novas 

temporadas para exibição em 2011. 

e) Programas da TV Cultura de São Paulo: A EBC/TV Brasil licenciou da TV Cultura de 

São Paulo um conjunto de programas de reconhecida qualidade, que atendem à grade da TV Brasil 
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e à demanda de emissoras da Rede Pública de Televisão, que, tendo trocado a programação da 

emissora paulista pela da TV Brasil, gostariam de continuar exibindo os programas. São eles: Roda-

Viva (jornalismo), Cocoricó, Vila Sésamo (infantis), Viola, Minha Viola (musical-sertanejo), Awê 

(cidadania, índios), Autor por Autor (Literatura) e Tudo o que é sólido pode desmanchar 

(juventude). 

f) Programas originários de parcerias institucionais e políticas públicas de fomento à 

produção audiovisual. 

A EBC/TV Brasil é parceira do Ministério da Cultura e de outras instituições no 

desenvolvimento de um conjunto de programas e políticas de incentivo cultural que resultam na 

produção de conteúdos audiovisuais. Por tais acordos, com ou sem aporte de recursos financeiros, a 

televisão pública é exibidora e distribuidora destes conteúdos. Na TV Brasil, as parcerias e as 

produções delas decorrentes são coordenadas pela Gerência Executiva de Programas e Ações 

Institucionais, vinculada à Diretoria Geral. 

Em 2010, foram exibidos alguns programas com essa natureza. São eles: 

1. DOC TV IV e Carteiras Especiais – Série de 57 documentários de 54 minutos. Em 

sua quarta edição, em 2010 foram produzidos 35 (trinta e cinco) documentários com recursos do 

programa e 22 (vinte e dois) 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 por investimentos da ordem de R$ 330.000,0. 

2. DOC TV América Latina II – Série de 14 documentários com 52 minutos de 

duração cada, todos exibidos em 2010. O programa DOCTV AL foi lançado pela Conferência de 

Autoridades Audiovisuais e Cinematográficas de Ibero América (Caaci) e é realizado no Brasil pela 

TV Brasil / EBC, pela TV Cultura / FPA e pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura 

(SAV/MinC). A TV Brasil / EBC aportou R$ 17.016,00 (dezessete mil e dezesseis reais). 

3. DOC TV CPLP –  Série de nove documentários de 52 minutos produzidos em nove 

países de língua portuguesa: Timor-Leste, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-

Bissau, Cabo Verde, Portugal, Brasil e Macau. Exibição de outubro a dezembro de 2010. O 

DOCTV CPLP, inspirado no DOCTV brasileiro, é realizado pela Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa – CPLP, sob a coordenação do Secretariado Executivo da CPLP, Instituto de Cinema 

Audiovisual (ICA – IP) de Portugal, Secretaria Audiovisual do Ministério da Cultura do Brasil, 

Rádio e Televisão de Portugal (RTP), Televisão Pública de Angola (TPA) e Empresa Brasil de 

Comunicação (EBC).  

4. FIC TV – (Em produção) – As três séries selecionadas através do edital de seleção 

pública FICTV/MAIS CULTURA em 2009 estão em fase de finalização e devem estrear na TV 

Brasil em 2011. Duas delas – Natália e Vida de Estagiário – serão entregues em dezembro de 2010. 

A terceira, Brilhante, será entregue em fevereiro. Cada série é formada por 13 episódios. O Edital 

de Seleção Pública FICTV/Mais Cultura, realizado através de parceria entre a EBC / TV Brasil, a 

Sociedade de Amigos da Cinemateca Brasileira e do Ministério da Cultura, através do Programa 

Mais Cultura da Secretaria de Articulação Institucional, foi realizado em duas etapas. A EBC / TV 

Brasil integra o comitê gestor do programa. Forneceu apoio técnico-operacional nas etapas de 

seleção dos projetos. Em 2010 foram exibidos os oito pilotos a partir dos quais foram selecionadas 

as três séries vencedoras. 

5. CURTA CRIANÇA 4 (2009/2010) – Os 20 curtas selecionados no edital 2007 foram 

entregues em outubro de 2010 e houve uma pré-estreia na semana da criança. Os recursos 

financeiros do programa são aportados pela EBC / TV Brasil e pelo Ministério da Cultura. 
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Outros programas institucionais foram desenvolvidos em 2010 mas seus conteúdos só serão 

exibidos em 2011. 

g) Licenciamentos nacionais de filmes, séries e documentários nacionais. 

Uma quinta categoria de programas e conteúdos da TV Brasil é composta por programas de 

terceiros, licenciados para exibição. Fazem parte desta categoria as séries infantis que 

complementam o pacote de seis horas diárias de programação infantil de alta qualidade oferecida 

em TV aberta.  E ainda filmes de curta, média e longa-metragem que são exibidos com o objetivo 

de fortalecer a visibilidade do cinema nacional. Sob a forma de licenciamentos são exibidos 

também documentários e séries temáticas que contribuem para elevar o nível de informação e 

cultura dos telespectadores da TV Pública.  

A inovação positiva ocorrida em 2010 foi a implantação do Sistema Eletrônico de 

Cadastramento de Filmes e Obras Cinematográficas para Licenciamento, imprimindo lógica pública 

à seleção dos títulos, realizada por comissão mista composta por três profissionais da EBC e dois 

especialistas externos. Resumo dos licenciamentos em 2010. 

1. Séries: Em 2010 foram exibidas e licenciadas 20 séries de diferentes naturezas, em sua 

maioria infantis, totalizando 187 horas e 30 minutos de programação. 

2. Filmes de diferentes metragens: A exibição de filmes nos padrões curta, média e longas-

metragens é uma política da emissora pública para valorizar o cinema nacional e assegurar o acesso 

a bens culturais de qualidade representados por bons filmes nacionais e estrangeiros. 

No padrão longa-metragem a TV Brasil manteve em sua programação, ao longo de 2010, 

três janelas de exibição de 90 minutos cada uma. São duas janelas para o longa nacional, em 

“Programa de Cinema”, e uma para o filme estrangeiro, no domingo à noite, no “Cine Ibermédia”.  

Nestes “slots” foram exibidos, incluídas as reprises, um total de 156 títulos, totalizando 234 horas 

de exibição.  

No padrão média-metragem, a TV Brasil manteve na grade dois “slots” semanais de 30 

minutos cada. Isso significa que exibiu, incluídas as reprises, 104 títulos, ou 52 horas. 

E no padrão curta-metragem, gênero importante porque representa a forma de ingresso dos 

jovens na produção cinematográfica, a TV Brasil exibiu pelo menos 208 títulos, de durações 

variadas, como é próprio deste padrão de produção, variando entre 5 e 15 minutos.  

O licenciamento de filmes representa também uma atividade de fomento e incentivo ao 

cinema por parte da emissora pública.  Nem tudo o que é licenciado dentro de um exercício fiscal 

tem o contrato liquidado, uma vez que cada licenciamento permite um determinado número de 

reprises, variável de um a sete, no mercado brasileiro, num período que também varia de 12 a 36 

meses.  

Como fomentadora auxiliar do cinema nacional, a TV Brasil destinou ao licenciamento de 

obras cinematográficas, nos gêneros curta, média e longa-metragem, um total de R$ 512.5245,75. 

Foram licenciados 34 longas-metragens, 8 medias-metragens e 21 curtas. Entre estas obras, sete 

foram agraciadas com o "Prêmio Exibição TV Brasil". Elas foram premiadas nos festivais Mostra 

de Cinema de Direitos Humanos da América do Sul/ 2009, no Festival de Cinema Infantil de 
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Florianópolis/2010, no Festival Internacional de Cinema de Brasília/2009 e na Mostra Internacional 

do Filme Etnográfico/2009.  

Produções contratadas em 2010, com vistas à exibição em 2011. 

A administração de conteúdos em uma televisão exige planejamento da produção ou das 

contratações com a devida antecedência, observados os prazos da tramitação administrativa bem 

como os prazos da produção industrial audiovisual, de modo a garantir a disponibilidade de 

produtos para exibição no ano subseqüente. 

Neste sentido, a EBC fez uma boa execução orçamentária em 2010, contratando ou 

planejando aquisições das diferentes fontes que alimentam a grade de programação da TV Pública. 

Essas produções estão em diferentes estágios de execução física, em consonância com os 

desembolsos financeiros, mas o planejamento assegurou a disponibilidade de conteúdos para a 

exibição e renovação da programação em 2011, apesar do corte orçamentário que atingiu a empresa 

e atingirá também a área de programação e conteúdos. A seguir, as produções ou projetos em 

desenvolvimento nas diferentes categorias: 

a) Programas contratados a produtores independentes. 

 Curta TV – São 26 programas de 26 minutos. Substituiu o “Curta Brasil” e tem 

como apresentadora a jornalista Renata Boldrini. O novo formato conta com a apresentação de curta 

metragens produzidos nas mais diversas tecnologias (celular, câmeras HD e máquinas fotográficas).  

 A Saga (Em produção) – Objeto do contrato: 16 programas de 52 minutos. Gênero: 

Dramaturgia. Público alvo: Adulto. Sinopse: Ficção baseada em fatos reais, relacionados com a 

conquista da região do Oete do Paraná. 

 Amálgama Brasil (Oncotô) -  Em produção.- Objeto do contrato: 26 programas de 

26 minutos. Semanal. Gênero: revista. Público alvo: Geral (maiores de 10 anos). Sinopse: Programa 

acompanha seis jovens numa viagem de descoberta da cultura brasileira, a partir da orientação do 

músico e apresentador Jorge Mautner. O Nordeste é o tema principal da temporada em produção. 

Oncotô mostra as raízes dessa região, através de muita ludicidade.  

 Sinfonia Fina. Em produção – Objeto do contrato: 13 programas de 26 minutos. 

Gênero: Musical e entrevista. Público alvo: Geral. Sinopse: programa tem como objetivo encontrar 

pontos em comum entre grandes compositores da MPB e mestres da música clássica internacional. 

Com o objetivo de atrair o interesse do público jovem, a apresentação será feita por uma jovem 

musicista. 

 Ser saudável. Em produção – Objeto do contrato: 52 programas de 26 minutos. 

Semanal. Gênero: entrevista e documentário. Público alvo: Jovens e adultos. Sinopse: em parceria 

com a Fundação Padre Urbano Thiesen (TV Unisinos), a série de programas temáticos vai mostrar 

casos reais e entrevistas com especialistas. Foco na promoção da saúde e do bem-estar, destacando 

ações preventivas. Programa da grade.  

 Anabel (em produção) – Animação infantil criada especialmente para a TV Brasil, a 

série conta a história de uma menina curiosa que descobre uma passagem para “outros mundos” 

através da leitura. A contratação foi realizada em 2008 mas em virtude de dificuldades enfrentadas 

pela produtora só agora foi possível a finalização da obra. 

 Festival Tela Digital – Convênio e coprodução com a Associação Kinoforum para 

25 programas de 26 minutos e um episódio de 52 minutos. Através de uma intensa, dinâmica e 

divertida campanha, a TV Brasil convocará jovens de todo o país a participarem da segunda edição 

do festival interativo de vídeo digital.  
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 Aglomerado – Novo nome do programa “Junto e Misturado”. São 48 episódios de 52 

minutos, em formato de documentário, sobre a cultura que surge nas ruas das metrópoles. Em 

convênio com a Central Única de Favelas (CUFA), o formato permite mostrar por dentro atividades 

que promovam a inclusão social. 

 Conhecendo os Museus - Em produção. Coprodução com a TV Mundial/Fundação 

Paiva Neto, em parceria com o MEC/TV Escola e Ibram. Os programas visitam os principais 

museus brasileiros, mostrando seu interior e contando sua história. Produção, em alta definição 

(HD), de 52 programas de 30 minutos. 

 Sábados Azuis: Histórias de um Brasil que dá certo (em fase final de produção) – 

Projeto vencedor do pitching sobre esse tema, baseado na obra do jornalista Márcio Moreira Alves. 

Objeto do contrato: 32 programas de 26 minutos. Semanal. Gênero: Revista. Público alvo: geral 

(maiores de 10 anos). Sinopse: série enfoca experiências positivas, de forte conotação social e com 

grande potencial multiplicador, inspirada no livro “Sábados azuis: histórias de um Brasil que dá 

certo”. A série é gravada em várias regiões do país e constrói um panorama rico e representativo da 

diversidade econômica e sócio-cultural brasileira.  

 É a vovozinha (em fase de produção) – Projeto vencedor do concurso para o tema 

“Mulher: questões de gênero e assuntos contemporâneos”. Objeto do contrato: 32 programas de 26 

minutos. Semanal. Gênero: Dramaturgia e entrevista. Público alvo: família. Sinopse: a série coloca 

em discussão os modelos de envelhecimento da mulher brasileira, de todas as classes sociais. O 

programa lança um olhar amplo sobre o universo feminino: congrega a geração que foi vanguarda 

nos anos 1960, as outras que vieram depois e também as mais jovens, para discutir novos modelos 

de maturidade. 

b) Conteúdos especiais coproduzidos com a produtores independentes 

1. História do Brasil (Série especial em produção) – Dez programas de 26 minutos. 

Gênero: documentário/drama. Público alvo: geral (maiores de 10 anos). Sinopse: a série mescla 

dramaturgia e documentário, com entrevistas de alguns dos maiores estudiosos da vida brasileira, 

para visitar vários momentos históricos importantes do país. A série não retrata apenas os fatos, mas 

também os comportamentos, hábitos e costumes do povo brasileiro através dos séculos. Cada um 

dos dez episódios aborda um período histórico diferente. 

2. A batalha do cerrado – Manoel da Conceição (Especial em fase de finalização) – 

Objeto do contrato: três programas de 26 minutos. Gênero: documentário. Público alvo: adulto. 

Sinopse: aborda a vida e trajetória profissional do líder sindical Manoel da Conceição, além de 

propor debate e reflexão sobre as questões referentes à reforma agrária e ocupação de terras no 

Brasil. 

3. O dia que durou 21 anos (Série especial em fase de finalização) – Objeto do 

contrato: três programas de 26 minutos. Gênero: documentário. Público alvo: adulto. Sinopse: a 

série trata da derrubada do presidente João Goulart em 1964, além de abordar como o regime 

militar institucionalizou a repressão aos direitos individuais em nome da “Liberdade” e da 

“Democracia”. 

4. Capoeira – Série especial com cinco programas de 26 minutos. Gênero: 

documentário. Público alvo: geral. Sinopse: ancorada por Mestre Boneco, a série apresenta o mundo 

da capoeira através de suas rodas, cantos, gingas, filosofias, escolas e daqueles que jogam e a 

disseminam pelo planeta. Gravações no Rio de Janeiro e Salvador, Los Angeles e Nova Iorque 

(EUA), Montreal (Canadá) e Tel Aviv (Israel). Exibida em novembro/2010. 

5. Brasil Clássico Caipira (Série especial em produção) – Objeto do contrato: cinco 

programas de 26 minutos. Gênero: musical. Público alvo: geral. Sinopse: a ideia principal é mostrar 

clássicos do cancioneiro caipira brasileiro com uma original orquestração. Será uma releitura das 

músicas caipiras com arranjos de músicas de concerto, numa simbiose entre tradição e erudição.  
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6. Em extinção (Série especial em produção) – Especial com seis programas de 52 

minutos. Gênero: documentário. Público alvo: geral. Sinopse: a série mostra o futuro mais do que 

incerto de seis espécies de animais e viaja pelo Brasil, para a savana africana, para as selvas da 

Tailândia e Burma, para as florestas da China, para Bornéu e Java e para os icebergs do Canadá e 

do Alasca. A EBC/TV Brasil coproduziu um dos seis episódios, o programa “Onça pintada: os 

corredores da vida”. 

7. Amazônia Adentro (Série especial em fase final produção) – Quatro programas de 

26 minutos. Gênero: documentário. Público alvo: geral (maiores de dez anos). Sinopse: A série 

mostra que a Floresta Amazônica tem um outro lado além da beleza e exuberância da sua natureza: 

o lado do permanente conflito com a presença humana e a luta pela sobrevivência. Produção do 

jornalista Edílson Martins. 

8. Cem Anos sem Chibata (Documentário com 52 minutos em fase de finalização) – 

Um documentário sobre a Revolta da Chibata, movimento que pôs fim aos castigos físicos na 

Marinha, em 1910.  

c) Programas contratados a emissoras regionais. 

1. Dango Balango 2 – Parceria com a Rede Minas – Nova temporada em produção. 

Objeto do contrato: 26 programas de 26 minutos. Gênero: infantil. Público alvo: infantil. Sinopse: 

Dango Balango é uma série que procura resgatar a infância, estimulando as crianças. Proposta de 

entretenimento que aguça pensamentos, curiosidades e sentimentos. Os quadros variados incluem 

mágicos, contadores de histórias, teatro de sombras, brincadeiras, parada de sucessos, desenho de 

artistas plásticos e adivinhações.  

2. Rede Jovem de Cidadania – (Nova temporada em produção) – São 26 episódios de 

26 minutos. A série, produzida pela TV Minas, tem por objetivo refletir a atuação da Rede Jovem 

de Cidadania, organização não-governamental cujo objetivo é ampliar o acesso de jovens da 

periferia do País – em movimentos organizados ou não – à mídia. É tecida uma rede participativa na 

qual há compartilhamento de valores, produção de informações e promoção da cidadania. 

3. Abrakabran – Parceria com o Instituto de Radiodifusão da Bahia. Em produção da 

nova temporada. Objeto do contrato: 13 programas de 13 minutos. Gênero: dramaturgia com 

bonecos manipulados e computação gráfica. Público alvo: crianças de até 8 anos. Sinopse: a 

história, em forma de fábula, é protagonizada por bichos e seres encantados. A série é ambientada 

em um reino chamado Abrakaban, um lugar ecologicamente correto e a história é repleta de 

ensinamentos vinculados com a pesquisa ambiental e formas de convivência sustentável com o 

reino. Ações realizadas em 2010: A série foi retrabalhada, com revisitação dos personagens, 

conteúdo e briefing dos episódios. Foram indicados especialistas em roteiro infantil e bonequeiros 

para contribuir na capacitação dos profissionais da série. 

4. Som na Rural – Em produção nova temporada. Parceria com a TV Aperipê, de 

Sergipe. Gênero: revista. Público alvo: jovem e adulto. Objeto do contrato: 52 programas de 52 

minutos. Sinopse: a série mostra a diversidade musical contemporânea das regiões Norte e 

Nordeste, utilizando como pano de fundo o foco nos pólos culturais. A Rural Wyllis é onde as 

entrevistas são realizadas e onde os convidados são conduzidos para as mais diversas locações. 

5. Periferia - Parceria com a TV Aperipê, de Sergipe. Objeto do contrato: 36 programas 

de 26 minutos. Gênero narrativo: revista. Sinopse: o programa tem como foco o cotidiano das 

periferias de diversas cidades brasileiras. Seu conteúdo é um extrato do cotidiano, das produções 

musicais e culturais, trabalhos sociais e inserções esportivas de atores/artistas desse universo 

chamado periferia. Em 2010 o programa foi reajustado quanto ao modelo de negócio e a forma de 

produção para que se possa estabelecer a coprodução plena em rede.  
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d) Produções em curso através de ações institucionais 

Algumas parcerias e ações institucionais firmadas e iniciadas em 2010 produzirão conteúdos 

que só serão exibidos em 2011. Entre eles: 

1. DOC TV V e Carteiras Especiais – O edital da quinta edição prevê a seleção e 

produção de 27 documentários nacionais, além das carteiras especiais. O DOCTV V será realizado 

pelo Ministério da Cultura – MinC, por meio da Secretaria do Audiovisual - SAV, em parceria com 

a Associação Brasileira de Emissoras Públicas, Educativas e Culturais - ABEPEC, e com o apoio da 

Empresa Brasil de Comunicação – EBC e da Associação Brasileira de Documentaristas e de Curta-

Metragistas – ABD. 

2. ITEM EXCHANGE –Programa de intercâmbio de produções de até cinco minutos 

(”itens”) realizadas por TVs públicas do mundo todo para crianças entre zero e sete anos. O 

programa é organizado pela European Broadcasting Union. As obras “intercambiadas” em 2010 

serão exibidas pela TV Brasil em 2011 no programa Janela, Janelinha. 

3. AÇÃO GRIÔ – Edital para seleção de 10 interprogramas de 30 segundos a um 

minuto e meio em gêneros vários. Foram selecionados a partir das obras audiovisuais vencedoras do 

Prêmio Audiovisual “O Griô na Escola e na TV”, coordenado pela Ação Griô Nacional. Os vídeos 

estarão disponíveis para exibição em 2011. A Ação Griô é integrada aos Pontos de Cultura do 

Programa Cultura Viva da Secretaria de Programas e Projetos Culturais (SPPC) e visa implementar 

uma política de valorização da tradição oral no Brasil, para incentivar a troca de experiências.  

4. CURTA CRIANÇA 5 - O edital da quinta edição do programa Curta Criança foi 

aberto em janeiro de 2010 para seleção de 13 obras audiovisuais inéditas com temática voltada para 

a infância. A TV Brasil foi responsável pela formação da comissão de seleção (maio de 2010) e pela 

realização da oficina com os proponentes selecionados (setembro de 2010). Os conteúdos estarão 

disponíveis para exibição em 2011. 

5. ETNODOC – Documentários produzidos a partir da segunda edição do Edital de 

Apoio à Produção de Documentários Etnográficos sobre o Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro 

– ETNODOC. Foram produzidos 16 documentários de 26 minutos de duração, disponíveis para 

exibição em 2011.  

6. CONCURSO DE ROTEIROS RUCKER VIEIRA – A sétima edição do edital 

Rucker Vieira selecionou dois projetos de documentário com duração entre 15 e 26 minutos. Os 

documentários estarão disponíveis para exibição pela TV Brasil em 2011. O edital é uma realização 

da Fundação Joaquim Nabuco – FUNDAJ, por intermédio da Diretoria de Cultura, e foi criado em 

2003.  

7. INTERPROGRAMA DE ANIMAÇÃO - O edital para o concurso destinado à 

produção de dez séries compostas por cinco interprogramas, com duração de 90 segundos cada um, 

do gênero animação, com abordagem de uma única das 10 temáticas. As obras vencedoras vão ser 

exibidas como interprogramas nas emissoras públicas de televisão. Cada projeto receberá o aporte 

financeiro de até R$ 125.000,00. Os recursos para custear a execução das atividades totalizam R$ 

1.300.000,00, a serem custeados em aportes iguais por EBC e Minc/ SAV. 

8. LONGA DOC – O concurso LONGADOC, lançado através de uma parceria entre a 

TV Brasil / EBC, a Secretaria do Audiovisual – Sav do Ministério da Cultura e a Riofilme, 

selecionou cinco obras audiovisuais inéditas, de longa-metragem, do gênero documentário, para 

distribuição em salas de cinema digital e posterior teledifusão pela EBC/TV Brasil. Os projetos 

selecionados receberão recursos de até R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e o concurso conta com 

aporte de R$ 3.000.000,00 do Ministério da Cultura e da TV Brasil / EBC.  

9. ANIMA TV - O concurso nacional para desenvolvimento de séries de animação 

dirigidas aos jovens é uma realização da Secretaria do Audiovisual – SAV e a Secretaria de 

Políticas Culturais – SPC do Ministério da Cultura - MINC, Empresa Brasil de Comunicação – TV 

Brasil, Fundação Padre Anchieta – TV Cultura e Associação Brasileira das Emissoras Públicas, 
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Educativas e Culturais – ABEPEC, com o apoio da Associação Brasileira de Cinema de Animação 

– ABCA. O valor total do projeto é R$ 4.626.000,00, aportados pela EBC / TV Brasil e pelo 

Ministério da Cultura. As duas emissoras públicas exibiram 17 pilotos em 2010 e em 2011 contarão 

com as três séries de animação decorrentes da premiação com verba de produção. 

10. MEU AMIGÃOZÃO – Coprodução internacional de série de animação infantil à 

qual a TV Brasil se associou como parceira brasileira, obtendo parcela dos direitos patrimoniais. 

Em 2011 a emissora disporá de 52 programas de 12 minutos e já está negociando o licenciamento 

para outra emissora nacional. Gênero: desenho animado. Público alvo: crianças de 3 a 6 anos. 

11. PRODAV – A EBC/ TV Brasil selecionou 11 propostas (entre 46 recebidas) de séries 

para concorrer ao financiamento do Prodav. Foram considerados também os quatro pré-contratos 

assinados na primeira chamada. O PRODAV é um programa da Ancine administrado pela FINEP e 

seleciona propostas de investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual em projetos de produção de 

obras audiovisuais destinadas ao mercado de televisão. Investimento EBC em produção: 10% a 

15% do valor de cada projeto. Valor previsto inicialmente, se todas as obras forem contempladas 

com o financiamento Prodav: R$ 1.800.000,00. 

Perfil dos gastos com programação e conteúdo. 

Em 2010 a EBC teve a maior destinação de recursos do orçamento da empresa à produção 

de conteúdos e à gestão da programação. A TV Brasil absorveu a maior parte destes gastos embora 

os demais veículos também tenham sido beneficiados. 

Alguns conteúdos adquiridos são classificados como “investimento”. É o caso das 

coproduções com produtores independentes que resultam em direitos patrimoniais sobre a obra para 

a EBC, assegurando receitas futuras ou controle da exibição dos conteúdos. A tabela abaixo mostra 

o aumento dos gastos desta natureza entre 2009 e 2010. 

TABELA IV - GASTO COM PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDO – INVESTIMENTO – 2009 X 2010 

Valores em R$ 1,00 

 
Fonte: Gerência-Executiva de Orçamento e Finanças  

Outra parte do gasto com programação e conteúdo é classificada como custeio. Nesta 

categoria entram os gastos com jornalismo, licenciamentos, produções próprias e programas 

institucionais. Também nesta área, como mostra a Tabela V , houve um significativo incremento 

entre 2009 e 2010. 
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TABELA V – GASTO COM PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDO - CUSTEIO – 2009 X 2010 

Valores em R$ 1,00 

DESPESAS 
EMPENHADO 

2009 2010 

FOLHAS E ENCARGOS 132.538.254,80 154.689.891,08 

INVESTIMENTO 95.216.110,43 98.297.954,39 

PRODUÇÃO E CONTEÚDO 33.994.011,67 79.579.147,68 

TELECOMUNICAÇÕES 25.839.033,13 30.794.350,63 

IMÓVEIS 17.835.099,79 28.308.560,35 

BENEFÍCIOS SOCIAIS 16.071.765,37 18.676.574,12 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 11.075.461,57 10.475.686,58 

VIAGENS 12.621.790,33 10.300.731,21 

SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E 

OPERACIONAL 6.334.078,07 9.592.971,84 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 9.287.214,93 7.964.151,34 

MATERIAL DE CONSUMO 5.326.302,31 5.765.308,19 

SENTENÇAS JUDICIAIS – PESSOAL 1.992.683,51 5.672.114,86 

PREVIDÊNCIA PRIVADA 2.091.101,04 2.767.181,42 

DESPESAS DE RH 2.081.327,96 2.574.998,32 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 249.183,24 1.850.043,22 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (EMPREGADOS 

CEDIDOS) 861.472,94 1.818.050,27 

INFORMÁTICA 8.074.284,34 1.809.717,72 

SENTENÇAS JUDICIAIS – CÍVEIS 38.399,53 422.792,33 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 556.365,12 170.150,00 

DESPESAS DA IMPLANTAÇÃO DO SIST. PÚBLICO 

TELEVISÃO DIGITAL 0,00 30.000,00 

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 15.900,00 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF 0,00 0,00 

SECOM/PR (DIVULGAÇÃO DA MARCA/IDENTIDADE 

VISUAL) 921.542,42 0,00 

TOTAL 383.005.482,50 471.576.275,55 

Fonte: Gerência-Executiva de Orçamento e Finanças  

Gestão de Acervos da TV Brasil e canais EBC 

Criada em 2010, a Gerência-Executiva de Acervo e Conhecimento (GEAC) da EBC é 

responsável pela gestão de todo o acervo de conteúdo da empresa, que retrata os últimos cinquenta 

anos e registra toda a história recente do país. Trata-se de importante legado da memória e da 

cultura brasileiras, que passa a ser organizado de forma segura, acessível, armazenada em suportes 

de conteúdo adequados e em locais capazes de preservar sua integridade física. Esses acervos são 

objeto de atualização diária e representam o que se pretende deixar para as futuras gerações. 

Oferecer esse conteúdo ao conhecimento da população faz parte da missão da TV Pública e de sua 

empresa gestora, a EBC. 

Entre muitas ações desenvolvidas nesta área em 2010, nas unidades de Brasília, Rio de 

Janeiro, São Luís e São Paulo, destacam-se as seguintes:  
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1. Padronização dos metadados a serem utilizados para o cadastramento dos conteúdos 

produzidos pela EBC em ambiente digital (MAM), compreendendo as áreas de acervo textual, de 

áudio, vídeo e fotografias;  

2. Padronização dos formulários de metadados do sistema iAcervo para implantação do 

Tráfego de Mídias e catalogação dos materiais analógicos armazenados no acervo da EBC em 

Brasília;  

3. Início da integração dos acervos em Brasília, com a mudança para a nova sede do 

Venâncio 2000 das mídias dos arquivos da NBR, TV Brasil Internacional e parte das mídias da TV 

Brasil;  

4. Etiquetagem das mídias com código de barras e organização no arquivo da EBC em 

Brasília;  

5. Treinamento das equipes de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília para os testes 

operacionais no sistema MAM-EBC;  

6. Atendimento às solicitações de pesquisa, digitalização e mídias para a realização de 

programas nas três praças;  

7. Trabalho de seleção e arquivo de imagens brutas, decupagem e identificação de 

imagens brutas e telejornais;  

8. Manutenção do Cadastro de Nomes e da Agenda de Efemérides;  

9. Execução do serviço de copiagem de discursos e solenidades para a Central de 

Cópias da Diretoria de Serviços;  

10. Controle e distribuição de mídias pelo Tráfego de Mídias;  

11. Início do treinamento operacional do sistema iAcervo em Brasília;  

12.  Início do trabalho de tratamento e identificação do material antes armazenado no 

almoxarifado da empresa, localizado no SIA, em Brasília. 

Evolução da audiência. 

A televisão pública foi criada no Brasil após 60 anos de predomínio absoluto da TV 

comercial e com o espectro eletromagnético completamente ocupado por estas emissoras. Assim, 

enfrenta simultaneamente o desafio de produzir uma programação diferente e atraente e o de montar 

sua infraestrutura de produção e transmissão, não dispondo de canais e cobertura em todo o 

território nacional. A estrutura sucateada que herdou não foi ainda completamente substituída de 

modo a superar os problemas da qualidade do sinal, que com chuviscos e perda de nitidez tem 

impacto sobre a audiência. Estes são problemas que serão resolvidos a médio prazo, enquanto durar 

o sistema analógico, com a troca de equipamentos. E a longo prazo, de modo mais definitivo, com a 

migração para o sistema digital, no qual a TV Pública terá igualdade de competição tecnológica, 

vale dizer, sinal com a mesma qualidade da TV comercial e cobertura nacional. 

Convém ainda recordar que, no mundo inteiro, a TV Pública persegue a audiência mas 

sempre lembrando que, em nome dela, não pode fazer concessões na qualidade, no diferencial e na 

natureza complementar de sua programação. Aqui, os críticos da TV Brasil fazem discursos 

sugerindo que ela deva medir-se com as emissoras comerciais, quando não foi criada para isso.  

Emissoras como a PBS americana, a ZDF, alemã, a FRANCE 1, 2, e 3, francesas, atingem 

números singelos, por volta dos 2.0, 3.0 e raras vezes, 4.0 pontos de média de audiência. A BBC 

inglesa, por razões históricas e estruturais, tem comportamento diferente. A última média da PBS, 

americana, divulgada em seu site na Internet, em 2010, foi de 2.0 de média anual. E não se vê, na 

mídia americana ou em outros setores, ninguém pregando o fechamento da PBS, que recebe 

subvenções públicas por isso. É que nos Estados Unidos, como na Europa, existe uma compreensão 

do papel diferenciado da radiodifusão pública.  
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Estas médias de audiência das emissoras públicas internacionais são muito baixas se 

comparadas com o desempenho das redes comerciais do Brasil. Estes números sugerem a 

relatividade com que se deve avaliar a programação diferenciada que os canais públicos devem 

oferecer, não estabelecendo relação direta entre médias de audiência e qualidade da programação.  

Apesar da conjuntura exposta, a TV Brasil apresentou ganhos de audiência significativos em 

2010, como se pode ver pelas planilhas que se seguem, baseadas na audiência da unidade RJ. Não 

tendo rede própria nacional, a TV Brasil não tem suas médias registradas mas apenas as médias de 

seus canais. Os demais seguem o padrão do RJ. Os quadros mostram ainda os programas de maior 

audiência no ano e o crescimento da emissora junto aos telespectadores da classe C. 

GRÁFICO I – COMPARAÇÃO ENTRE AUDIÊNCIAS – RIO DE JANEIRO - SÁBADO 
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GRÁFICO II – COMPARAÇÃO ENTRE AUDIÊNCIAS – RIO DE JANEIRO - DOMINGO 

 

GRÁFICO III – COMPARAÇÃO ENTRE AUDIÊNCIAS – RIO DE JANEIRO – 2ª A 6ª 

 

Nota: No computo total (audiência comparada nos trechos “segunda a sexta-feira”, sábado e domingo), a TV Brasil experimentou um crescimento de 

audiência de 16,7% no segundo semestre, em relação ao primeiro. Um indicador bastante significativo, considerando-se que não houve grandes 

lançamentos e novidades no segundo semestre, dominado pela campanha eleitoral, cuja cobertura certamente contribuiu para este resultado 
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TABELA VI – ÍNDICE DE AUDIÊNCIA DOMICILIAR – MÉDIA ANUAL DOS PROGRAMAS 
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TABELA VII – ÍNDICE DE AUDIÊNCIA DOMICILIAR – MAIORES EXIBIÇÕES NO ANO 
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TABELA VIII – PERFIL DA PROGRAMAÇÃO 

 

 

Sinal e Cobertura da TV Brasil 

A TV Brasil foi composta originalmente de três emissoras geradoras de sinais analógicos, 

sobre os quais já se falou, do ponto de vista da natureza, produção e programação. Estamos falando 

de TV Nacional-DF, TVE-RJ e TVE-São Luís. A cobertura de cada um destes três canais será a 

seguir apresentada. 

Criada a EBC, a atual diretoria ampliou a cobertura da rede recém formada desenvolvendo 

as seguintes ações em 2008:  

a) Distribuição da programação por satélite, alcançando os 60 milhões de brasileiros 

que assistem televisão por parabólica (satélite C-2, Embratel);  

b) Implantação do canal analógico (62) e do canal digital de São Paulo (63);  

c) Gestão permanente junto às operadoras de TV por assinatura para obrigá-las a 

carregar a programação, cumprindo artigo da Lei 11652/2008, que criou a EBC;  

d) Início da construção da Rede Pública de Televisão com as emissoras públicas, 

educativas, culturais e universitárias de todo o Brasil 
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Entre 2008-2009 a EBC firmou acordos com sete universidades federais para que estas 

operassem canais que a EBC, tendo recebido a outorga, não tinha ainda condições de operá-los. 

Estando as universidades interessadas em geri-los, dentro da política de rede da EBC, foram 

firmados acordos com as seguintes instituições: Universidade Federal de Mato Grosso, 

Universidade Federal da Paraíba/PB, Universidade Federal de Roraima, Universidade Federal de 

Rondônia e Universidade Federal de Goiás. Firmou ainda parcerias com a Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte e a Universidade Federal de Pernambuco, para a gestão de emissoras pré-

existentes mas que, com a lei da EBC, passaram a integrar sua base de canais.  

Em 2009, a EBC providenciou:  

a) Instalação do canal digital de Brasília.  

b) Instalação do canal digital do Rio de Janeiro.  

Sinal Terrestre dos Canais Próprios 

Desde sua criação, a EBC passou também a buscar a consignação de canais de 

retransmissão, com ênfase para cidades e regiões onde sua programação tinha menor penetração 

pelos outros meios. Assim, obteve a concessão de 34 RTVS no Governo passado, na seguinte 

situação 

a) 05 RTVs instaladas e operadas pela EBC a partir de 2009-2010.  

 01 em Tabatinga/AM;  

 01 em Cabo Frio/RJ;  

 01 em Campos dos Goytacazes/RJ;  

 01 em Macaé/RJ; e  

 01 na Serra do Medanha/RJ.  

b) 05 canais RTV em instalação:  

 01 em Juiz de Fora/MG;  

 01 em Uberlândia/MG,  

 01 em Caxias do Sul/RS;  

 01 em Pelotas/RS;  

 01 em Chapecó/SC.  

c) 24 não instaladas, todas a serem operadas pela EBC:  

Feira de Santana/BA, Imperatriz/MA, Uberaba/MG, Campina Grande/PB, Foz do 

Iguaçu/PR, Ponta Grossa/PR, Petrópolis/Itaipava/RJ, Santana do Livramento/RS, Criciúma/SC, 

Joinvile/SC, Presidente Prudente/SP, Arapiraca/AL, Ilhéus/BA, Itabuna/BA, Juazeiro/BA, Vitória 

da Conquista/BA, Juazeiro do Norte/CE, Governador Valadares/MG, Ipatinga/MG, Montes 

Claros/MG, Patos de Minas/MG, Corumbá/MS, Ponta Porã/MS e Marília/SP. 

Cobertura pelo sistema de TV por assinatura  

Desde sua criação, a EBC vem desenvolvendo esforço permanente junto às operadoras de 

TV por assinatura para que incluam a TV Brasil em seus line-ups, como determina a Lei 

11652/2008. A maior dificuldade tem sido com as operadoras em tecnologia MMDS, que alegam a 
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limitação do espectro. Hoje, com 91,3% de acesso garantido, alcançado mais de 9 milhões de 

assinantes, a tarefa está praticamente concluída, com êxito.  

Abaixo, o resumo do levantamento mensal feito pela ANATEL. 

TABELA IX – COBERTURA POR SISTEMA DE TV POR ASSINATURA 

 

 

Fonte: Sistema de Acompanhamento de Obrigações de TV por Assinatura-ANATEL  

Rede Pública de Televisão  

Em 2010 a EBC assinou contratos com 22 emissoras educativas e universitárias. No início 

de 2011, três emissoras que não haviam aderido à Rede, as de Tocantins, Rio Grande do Sul e Acre, 

pediram e obtiveram autorização provisória de transmissão da programação, até que assinem 

contrato. Com isso, a Rede passa a cobrir agora 25 estados da federação. O mapa a seguir mostra a 

cobertura do território nacional pela Rede Pública de Televisão. Esta Rede, entretanto, não 

transmite integralmente a programação da TV Brasil. É o arranjo possível e necessário para, 

simultaneamente, garantir a melhor cobertura da TV Brasil e incorporar estas emissoras ao projeto 

de comunicação pública nacional, estimulando a produção de conteúdos regionais e a modernização 

tecnológica de todas elas. 
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GRÁFICO IV – REDE DE COBERTURA DA TV BRASIL 

 

A nova etapa da formação da Rede Pública de Televisão passará agora pela incorporação de 

emissoras educativas geridas por outras instituições, que não os estados e universidades federais. 

Uma experiência bem sucedida é a incorporação à rede da TV Thathy de Ribeirão Preto, gerida pelo 

grupo educacional privado Coc. Em 2011, a EBC negocia um acordo semelhante com a Rede Sul de 

Televisão, que supriria as deficiências da TV Brasil naquela região. Como indicado pela pesquisa 

Datafolha 2009, ali a TV Pública tem seu menor índice de conhecimento, audiência e hábito de 

audiência. 

Parcerias Internacionais 

A EBC firmou acordos com diversas instituições similares na área de televisão e tornou-se 

parceira de Apex-SAV-ABPI-TV no programa Brazilian TV Producers, destinado a fortalecer o 

audiovisual brasileiro no mercado internacional. Esta parceria proporciona à TV Brasil maior 

inserção no mercado internacional, facilitando sua participação nos mais importantes fóruns e 

eventos de TV mundiais. Com o governo de Portugal e a RTP foi assinado protocolo para a criação 

da plataforma de televisão internacional da Língua Portuguesa. A TV Brasil participou ainda, em 

setembro/2010, da reunião anual da Public Broadcasters International, a associação internacional 

de TVs públicas. Mas a principal ação de internacionalização da TV Pública brasileira foi a criação 

e expansão de seu canal internacional, ação que será apresentada no próximo capítulo. 

3.1.2.3.2 Implantação do Canal Internacional  

Finalidade e Origem 

A EBC colheu excelentes resultados em 2010 em seu propósito de implantar o canal 

internacional da televisão pública, a TV Brasil Internacional. Em apenas sete meses o canal chegou 

a 65 países e começou a cumprir sua finalidade: difundir o Brasil, sua cultura, seu povo e sua 
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realidade, respondendo à grande demanda externa por informações acerca de um país que assumiu 

novo papel, novas responsabilidades e novo protagonismo no cenário internacional. 

O canal é também um importante serviço prestado pela EBC aos mais de três milhões de 

brasileiros emigrados. O ministério das Relações Exteriores foi um grande estimulador e apoiador 

da iniciativa, em seu início. O Itamaraty realizou, em 2008 e 2009, conferências com delegados das 

comunidades de emigrados, os encontros denominados “Brasileiros no Mundo”. A presidência da 

EBC foi convidada pelo Ministério das Relações Exteriores/Subsecretaria Geral de Emigração e 

Consulados a participar da Conferência de 2009. Ali, os emigrados voltaram a apresentar a 

demanda, como já haviam feito no ano anterior, pela criação de um canal público internacional em 

Língua Portuguesa, que fosse também mais acessível que os das emissoras comerciais brasileiras 

que têm distribuição lá fora. Esta demanda, apoiada pelo Itamaraty, foi acolhida pela EBC, que já 

tinha planos neste sentido e apenas acelerou as providências para realizá-los. 

Por sua urgência e relevância, o projeto passou a ser  coordenado pela diretoria da 

Presidência. A pequena unidade é composta atualmente por duas gerências, uma de programação e 

outra de relações comerciais e institucionais. Herdou ainda uma pequena equipe de produção e 

programação do antigo Canal Integración.  

A TV Brasil Internacional foi lançada oficialmente em 24 de maio de 2010, em cerimônia 

no Itamaraty que contou com a presença do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste dia, 

tiveram início as transmissões para 49 países africanos. No período posterior, foram desenvolvidas 

ações que permitiram sua rápida expansão internacional. 

Ao longo do ano de 2010, pela ordem, foram desenvolvidas as seguintes ações com vistas à 

sua implantação: 

1. Janeiro de 2010 – ação institucional da presidência da EBC junto aos três poderes da 

República para revogar o convênio que permitiu a criação do Canal Integración, restrito à América 

Latina. Entendia a diretoria da EBC que este canal já cumprira sua finalidade original, a de 

contribuir para o fortalecimento da idéia da integração sul-americana.  Encerrar pacificamente as 

atividades do canal e revogar o convênio era uma providência importante para que a EBC pudesse 

fazer uso do mesmo satélite, já contratado, para transmitir a programação do novo canal; 

2. Janeiro de 2010 - Contatos com as operadoras latino-americanas autorizadas a 

retransmitir programas do Canal Integración para informá-las da mudança que ocorreria dentro de 

alguns meses; 

3. Fevereiro de 2010 – Inicio do Planejamento de Grade; 

4. Através da relação institucional com o Itamaraty, a EBC estreitou contatos com 

personalidades e associações de emigrados, buscando neles um ponto de apoio e divulgação 

externa; 

5. Desenvolvimento de estudos técnicos sobre as condições de distribuição de canais 

internacionais no mundo, identificação de satélites e operadoras nos diferentes países, e realização 

dos primeiros contatos em busca das melhores oportunidades para a implantação inicial do canal; 

6. Início de negociações com a operadora Multichoice, que estava começando a 

implantar seu serviço de TV por assinatura em 49 países africanos. A assinatura do acordo veio a 

seguir; 

7. Readequação do contrato com a fornecedora do satélite NS 806, para que a 

programação pudesse chegar à Espanha e de lá fosse redirecionada para a África; 

8. Montagem de complexa operação de retransmissão, para Brasília, dos conteúdos já 

exibidos pelo controle mestre do Rio de Janeiro. Só depois de armazenados em Brasília poderiam 

“subir” para o satélite NS 806, que cobre as Américas e parte da África e da Europa. A operadora 
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Multichoice realiza down link em Guadalajara, Espanha, e redireciona o sinal para os países 

africanos onde opera pelo sistema DTH (Direct to Home); 

9. Abril de 2010: início dos testes de transmissão; 

10. 24 de maio de 2010: início oficial das transmissões. 

Expansão do canal e ações para ampliar a distribuição. 

Assegurada a distribuição na África, começaram os esforços para ampliar e diversificar a 

distribuição da programação em diferentes regiões: 

a) América Latina. 

1. A EBC traçou como primeiro objetivo, na região, firmar acordo com a distribuidora 

Direct TV, que cobre todos os países latino-americanos, exceto Brasil e México. A operadora 

recusou, alegando falta de espaço em seu satélite. 

2. A EBC autorizou a transmissão do canal por pequenas operadoras a cabo em 13 

países latino-americanos. Continua buscando alternativas para ampliar a cobertura e continua 

dialogando com a Direct TV, que promete examinar a possibilidade de acolher o canal em 2012. 

b) Portugal. 

1. Após contatos iniciais realizados pela diretora-presidente com a operadora Meo-TV 

(Portugal Telecom) durante viagem a Lisboa, a gerência institucional-comercial deu seguimento a 

negociações que resultaram na assinatura de contrato e início das transmissões em dezembro de 

2010. 

c) Estados Unidos da América 

Foram desenvolvidos esforços junto a todas as operadoras de TV por assinatura no país onde 

é mais difícil o ingresso de um canal estrangeiro. O acordo mais favorável foi obtido com a 

operadora Dish Network, que tem cobertura nacional em sistema DTH. O acordo foi assinado em 

dezembro de 2010 e as transmissões iniciadas no dia 15 daquele mês.  

d) Países onde estão ocorrendo negociações para implantação: Espanha, Japão e Reino 

Unido. 

 

e) A programação da TV Brasil Internacional. 

A programação é assim composta: 

 Programas da TV Brasil nacional, excluídos os licenciamentos internacionais por 

força de contrato. Eles são substituídos na grade internacional por programas do acervo ou de 

parceiros; 

 Conteúdos produzidos especificamente para o canal. São apenas três, por ora: 
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1. Brasileiros no Mundo – programa de reportagens sobre a vida dos 

emigrados. É produzido internamente, com a participação dos emigrados, que enviam pautas e 

vídeos; 

2. Conexão Brasil – programa sobre a presença do Brasil no cenário mundial, 

destacando sua participação em foros e situações internacionais; 

3. Fique Ligado – Agenda de eventos culturais brasileiros em diferentes partes 

do mundo. Produzido internamente, com ajuda de emigrados e parceiros. 

Em parceria com a ONU Mulheres, o canal produziu dois importantes conteúdos sobre a 

violência contra mulheres e sobre direitos econômicos das mesmas. Para isso, a equipe viajou por 

seis países latino-americanos. 

A equipe do canal participou ainda, decisivamente, da produção de “Vinte anos de 

Mercosul” e de “A Era Lula”, ambos exibidos pelo canal internacional e pelo canal doméstico da 

TV Pública. Em 2011, o canal deve produzir novos conteúdos específicos para os brasileiros que 

vivem fora e de preferência algum conteúdo produzido “localmente”, como eles reivindicam. 

3.1.2.3.3 Rádios EBC 

O Sistema de Rádios EBC é composto de 08 emissoras de rádio, sendo 03 Rádios MEC e 05 

Rádios Nacional, além de uma Radioagência. As emissoras estão localizadas, 03 no Rio de Janeiro, 

04 em Brasília e 01 no Amazonas. Uma das emissoras localizadas em Brasília é uma emissora em 

Ondas Curtas (OC), voltada para a Amazônia.  Faz parte ainda do sistema a Radioagência Nacional, 

site de livre acesso na Internet para captura de conteúdos radiofônicos produzidos pelas Rádios 

EBC e pela Gerência de Radiojornalismo da Diretoria de Jornalismo da EBC. 

Principais ações desenvolvidas em 2010 

a) Fortalecimento da Radioagência Nacional: 

O principal veículo de distribuição de conteúdos radiofônicos da EBC passou um 'up grade' 

tecnológico em 2010. Uma nova plataforma foi desenvolvida pela Diretoria de Tecnologia. Após a 

mudança, a Radioagência saltou de 8 mil cadastrados para mais de 11 mil rádios e radialistas que 

utilizam, diariamente, a plataforma. Em 2010, foram mais de 30 mil downloads mensais e uma 

média de 1200 matérias, entrevistas ou boletins disponibilizados a cada mês. 

b) Recuperação e modernização de Acervos. 

Três projetos de preservação dos acervos das Rádios EBC foram iniciados. O primeiro, o 

Projeto de Catalogação e Higienização do Acervo das Rádios MEC, em parceria com o BNDES, em 

curso desde o início de 2010, e em fase de ser renovado junto ao patrocinador. O segundo, o projeto 

de reorganização e modernização do Acervo da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, formatado e 

elaborado pela Gerência de Acervos e Conhecimento da Diretoria Geral, que deve executá-lo em 

2011. 

c) Atividades de Capacitação e Qualificação de mão de obra. 

Atividades de capacitação das quais participaram membros das equipes das Rádios: Oficinas 

de Língua Portuguesa, Cursos IATEC, Cursos de Línguas, Cursos de Informática, Oficinas de 

capacitação para equipe de Tabatinga e demais municípios do Alto Solimões, MBA, Treinamentos 
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gerenciais, Capacitação sobre SICONV, Ciclo de Palestras "Saia do Analógico. Digitalize-se", 

Palestra sobre 'Rádio Digital', entre outras iniciativas, buscando sempre investir numa melhor 

capacitação de nossos quadros profissionais. 

d) Reequipamento  

O Plano de Investimentos 2010 aprovado pela Diretoria-Executiva, elaborado pela Diretoria 

de Suporte com participação da Superintendência de Rádio, reservou recursos significativos, 

principalmente se comparados ao passado das emissoras, para a troca de equipamentos há muito 

tempo superados ou sucateados. Estes investimentos serão mais bem descritos no tópico geral sobre 

os investimentos da EBC em todos os seus canais mas vale aqui destacar as ações mais relevantes 

para o fortalecimento das Rádios EBC:  

Rio: Novos transmissores para a MEC AM (100 kW), MEC FM (35 kW), já instalados, e 

Nacional AM (100 kW) (em processo de instalação). Alguns novos equipamentos de estúdio e de 

externa (microfones, gravadores, protools). Novos equipamentos de informática. Retomada do 19º 

andar do prédio 'A Noite', para ampliação das instalações da Rádio Nacional AM do Rio. Fecho das 

negociações com o INPI para elaboração de Projeto Básico para as obras de modernização e 

recuperação do prédio 'A Noite'. Pequenas obras emergenciais de melhoria no 5o. andar e ½ 

(estúdios) no prédio das Rádios MEC. Término de elaboração de Projeto Básico para as obras 

definitivas de modernização e recuperação do prédio das Rádios MEC, na Praça da República (em 

fase de licitação, no início de 2011). 

Brasília: Destinação, na nova sede da empresa, de redação e oito estúdios de rádio para as 

emissoras, dotados de modernos recursos de produção e transmissão. Foram ainda adquiridos novos 

transmissores para as emissoras AM (Nacional e MEC). 

Tabatinga: Novo transmissor de FM (já instalado). 
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TABELA X– PRINCIPAIS INVESTIMENTOS REALIZADOS EM 2010 NAS RÁDIOS EBC 

 

 
 

 
Valores em R$ 1,00 

Fonte: Secretaria Executiva da EBC 

 

 

 

 

Objeto Processo Valor 

Transmissores de OM para DF e RJ 2239/2009 3.570.000,00 

Digitalização das Emissoras de Rádio em Brasília DF 0957/2010 2.393.758,80 

Aquisição de solução integrada de áudio para as Rádios AM e FM do 

RJ e DF 2606/2010 1.783.344,95 

Aquisição de Consoles de áudio 2644/2010 1.381.540,00 

Construção e fornecimento de 02 (dois) estúdios móveis 2525/2010 800.000,00 

Aquisição de bancadas e instrumentos de manutenção técnica para 

Brasília/DF. 2355/2010 624.876,54 

Aquisição de Válvulas Eletrônicas, modelos 4CX 5.000A, 4CV 

100.000C e 4CV 250.000B 0934/2010 585.795,00 

Aquisição de 14 (catorze) unidades de Codificadores de Áudio 2527/2010 484.000,00 

Aquisição de Equipamentos Técnicos e Operacionais para Rádio/DF 1415/2010 358.000,00 

Aquisição de Sistema FM (RJ) 1634/2009 340.000,00 

Aquisição de 02 (dois) Grupos Motores Geradores estacionários, 

movidos a Diesel 2322/2009 327.000,00 

Reforma e adequação das instalações do prédio e da casa de 

transmissores da EBC localizados no Parque de Transmissores do 

SAIO 2238/2009 257.480,67 

Serviços de pintura de 09 (nove) torres de sustentação das Antenas de 

Transmissão de Ondas Curtas. 1257/2010 173.118,65 

Construção de cerca de arame farpado no Parque de Transmissores de 

Itaóca/RJ 1393/2010 114.000,00 

Recuperação e ativação do conjunto de Antenas de 6 MHz, grupo B3 1424/2010 84.000,00 

Aquisição de Transformador de Alta Tensão a óleo, com potência de 

300 kVa 2324/2010 58.000,00 

Gravador Portátil de Áudio Digital 2053/2009 50.700,00 

Serviços de pintura da Torre de Transmissão de Ondas Médias 2323/2009 31.670,00 

Aquisição de Válvula Eletrônica, modelo 4CX20.000C 0221/2010 16.000,00 

Aquisição de cabo coaxial de diâmetro 1/2", conectores e 

abraçadeiras 2116/2010 15.750,00 

Motor para recarregamento de mola para Rodeador 1942/2010 10.500,00 

Aquisição de Receptor de TV para uso na Rádio 1754/2010 7.416,00 

Capacitação de empregados da Rádio 2066/2010 4.740,00 

Recuperação de Placas Controladoras de Potência, em Brasília/DF. 2429/2010 3.990,00 

Aquisição de bebedouros 2671/2010 3.836,70 

Aquisição de peças de reposição para equipamentos de rádio 2670/2010 1.736,20 

Capacitação de empregados da Rádio 2483/2010 1.560,00 

Capacitação de empregados da Rádio 1238/2010 1.020,00 

Capacitação de empregados da Rádio 1840/2010 950,40 

Capacitação de empregados da Rádio 1735/2010 570,00 

Total  13.485.353,91 
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e) Oferta de conteúdo e programação  

Várias medidas administrativas foram tomadas em 2010 para assegurar a maior oferta de 

conteúdo, informação e programação, com melhor qualidade e adequação editorial. Entre elas: 

f) Implantação de Novos Núcleos de Produção  

1. Núcleo de Esportes: Contratação de 10 profissionais, através de aditivo contratual com 

a ACERP, para a ampliação do Núcleo de Coberturas Esportivas das Rádios EBC, com 

profissionais no Rio de Janeiro e Brasília.  Em 2010 foram realizadas as seguintes coberturas 

especiais: Copa do Mundo na África do Sul, Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro 

(futebol), Escolha da cidade sede das Olimpíadas de 2016, Jogos Olímpicos Universitários 

(Blumenau), Feira Internacional do Futebol (Rio de Janeiro), Seminário Rio Legado 2014 e 2016 

(Rio de Janeiro), Liga Brasileira de Basquete de Rua. 

2. Núcleo de Radiodramaturgia: Firmado convênio com a SOARMEC para a criação 

do núcleo, com profissionais da instituição. Conteúdos começaram a ser planejados para serem 

veiculados em 2011.  

3. Núcleo Infanto-Juvenil: Assinados contratos com produtoras independentes que 

permitiram a produção de dois novos programas voltados para a faixa encanto- juvenil: 'Zoasom', na 

rádio MEC AM, um programa de auditório, com bandas novas e participação do público, para 

jovens e adolescentes, que estreou no segundo semestre de 2010; e 'Blim, Blem, Blom', programa 

de música clássica para crianças, produzido e apresentado pelo maestro Tim Rescala, com estreia 

prevista para 22 de janeiro. Está em fase final a tramitação do Contrato com produtora independente 

que permitirá ampliar para 3 horas de programação infantil nas manhãs de sábado, na MEC AM, 

onde já existe o programa 'Rádio Maluca'. 

g) Novos Programas, próprios ou contratados a produtores independentes 

1. MEC AM: Zoasom, Maestros MPB, Vozes Brasileiras (os três com produção 

independente), Rádio Sociedade, Estação Cultura, Almanaque Carioca, Expressão Literária, Espaço 

Educação, Esporte em Foco, Som Vocal, A Noite Carioca, Roda de Choro ao Vivo, Seresta Viva, 

Tintas e Pincéis, Formas e Cores, Perguntar e Pensar, Ouvindo Música (todos com produção 

própria) e Rádio Batuta (em parceria com o Instituto Moreira Salles). 

2. MEC FM: Kinoscope, Som de Letra, Blim Blem Blom (os três com produção 

independente), Eletroacústicas (parceria com o Laboratório de Música e Tecnologia-LaMuT- da 

Escola de Música da UFRJ), Violões em Foco (parceria com a Associação de Violões do RJ), 

Caderno de Música, Viva Música e o Mundo dos Clássicos (parceria com a Agenda Viva Música!), 

Música Clássica no Brasil, Concerto das Américas, Café Concerto (produção própria), todos já no 

ar. 

3. Nacional AM Rio: Garimpo, Época de Ouro, Puxa o Fole, É o Seguinte (com a 

produção independente), Painel Nacional, Sintonia Total, Show de Bola Nacional, Amigo da 

Madrugada, Alô Rio (todos com produção própria), todos já no ar. 

4. Nacional AM Brasília: Convênio “Comunidade 980” para a participação de rádios 

comunitárias no programa 'Cidade 980', em parceria com a Agência Abraço, além do programa 

'Ação Periferia', fruto de Convênio com a CUFA-DF (renovado no final de 2010), ambos no ar. 

5. Nacional FM Brasília: Acervo Origens, Então, foi assim?, Momento de Jazz (com a 

produção independente) e Caderno de Música (produção própria). 

6. Nacional da Amazônia: Mosaico (produção própria) e 'Ponto a Ponto', fruto de 

Convênio para a participação de rádios comunitárias do interior dos estados da Amazônia Legal, 

estreia em, fevereiro de 2011. 
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7. Nacional do Alto Solimões: 'Alô Agricultura', fruto de Convênio com o Sindicato de 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Tabatinga, estreia em janeiro de 2011. 

h) Coberturas Especiais 

Ao longo de 2010 as Rádios EBC realizaram mais de 40 coberturas especiais externas, de 

eventos musicais, culturais, políticos, sociais (além das coberturas esportivas), com destaque para:  

Carnaval, Eleições, Aniversário de 50 Anos de Brasília, FLIP, Festival de Parintins, Círio de 

Nazaré, Bienal do Livro, Salão do Livro Infantil e Juvenil, SBPC, Flora do Jamari/RO, Usina de 

Belo Monte/PA, Conferência Nacional de Cultura (Brasília), Dia Internacional da Criança no Rádio 

e na TV, Fórum Social Mundial (Porto Alegre), Conferência Nacional de Educação, Fórum Social 

Pan-Amazônico, Liga Brasileira de Basquete de Rua (LIBRA), Festival do Carijó/RS, Conferência 

Internacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente/GO, Festival de Inverno de Garanhuns/PE, 

ReCine/RJ, além da Copa do Mundo (África do Sul). 

i) Cobertura Eleitoral 

Merece destaque a cobertura das Eleições 2010, que foi o fato jornalístico e político mais 

importante do ano. Na avaliação da diretoria-executiva, as emissoras da empresa, assim como a TV 

Pública e a Agência Brasil, passaram pelo grande desafio proposto: o de participar de uma grande 

cobertura nacional, sem infringir as normas editoriais e assegurando a observância de princípios 

com a pluralidade, a isenção e o apartidarismo. Além disso, a cobertura representou, como já foi 

dito em outras passagens, um dos momentos de maior integração entre as mídias e serviços da EBC, 

o que contribuiu para contornar o problema da falta de pessoal, para superar a limitação dos 

recursos e multiplicar os resultados. 

Graças à sinergia com as equipes da TV Brasil e da Agência Brasil e às parcerias com 

dezenas de emissoras parceiras, as emissoras EBC conseguiram realizar uma cobertura de alcance 

nacional, levando aos ouvintes dados, informações, análises e números atualizados sobre as 

Eleições 2010, tanto no primeiro quanto no segundo turno. 

Vale repetir o que já foi mencionado em relação à excelência da ferramenta de 

processamento de dados da apuração oficial do TSE desenvolvida pela diretoria de tecnologia da 

EBC. As rádios também fizeram uso dela e conseguiram antecipar resultados em relação a outros 

meios de comunicação.  

Alguns números da cobertura das Rádios EBC nas Eleições 2010: 

 18 emissoras parceiras participaram da nossa programação, com boletins gravados, 

matérias ou entradas ao vivo. 

 16 emissoras confirmaram a retransmissão da nossa cobertura das eleições, no todo 

ou em parte. 

 Rádios estrangeiras que participaram da programação das rádios EBC: RTP; RFI; 

Rádio Nederland ; Rádio Nacional da Argentina ; Instituto Mexicano de Rádio; Rádio Nacional da 

Venezuela; Rádio Habana Cuba. 

 A EBC/Rádios forneceu conteúdos ou participações para emissoras estrangeiras: 

Rádio Nacional de Argentina; Rádio Nacional de Venezuela; Instituto Mexicano de la Radio; Rádio 

Universidad de Rosario (Argentina); - Rádio Autonómica de Valencia (Espanha); Rádio Nacional 

de Paraguay;  

 A radioagência produziu 10 boletins em espanhol;  
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 Total de horas ao vivo: 14 horas no primeiro turno (8h às 22h) e 14 horas no segundo 

turno (8h às 22h) 

j) Campanhas institucionais e educativas  

Com produção própria, ou através de parcerias com terceiros, continuar a produzir spots e 

programetes de campanhas institucionais e educativas, com destaque para efemérides como os 50 

anos de Brasília, os Centenários de compositores como Noel Rosa, Custódio Mesquita, Claudionor 

Cruz, Adoniran Barbosa, Haroldo Lobo e Nelson Cavaquinho, os 200 anos do nascimento de 

Chopin, Centenário da Revolta da Chibata, os 60 anos da televisão no Brasil, entre outras. 

k) Fortalecimento da Central de Atendimento ao Ouvinte. 

Reorganização e revitalização das Centrais de Atendimento ao Ouvinte, nas Rádios MEC do 

Rio de Janeiro e nas Rádios Nacional de Brasília, com estabelecimento de procedimentos padrão, 

questionários, visitas guiadas, etc. Recebimento de centenas de cartas, e-mails e telefonemas. As 

centrais interagiram com a Ouvidoria, encaminhando a este organismo o que lhe competia nas 

mensagens recebidas. 

3.1.2.3.4 Serviços Conexos: Agência Brasil de Notícias  

 Sem dúvida, a Agência Brasil é o veiculo da EBC mais prejudicado pelo sucateamento 

tecnológico enfrentado pela extinta empresa RADIOBRÁS, em função da falta de investimentos ao 

longo dos anos. 

O site original foi criado pela RADIOBRÁS em código aberto mas o funcionário que o criou 

demitiu-se levando a codificação. Isso criou graves transtornos após a criação da EBC, quando a 

agência tornou-se um serviço público, e a produção de conteúdos aumentou, juntamente com a 

demanda. A falta de servidores e de storages em volume suficiente, juntamente com a escassez de 

mão de obra especializada, determinaram o colapso ocorrido em abril de 2010, quando o site saiu 

do ar e o serviço noticioso on-line foi interrompido temporariamente. A área de informática da 

empresa criou um blog provisório e depois o site atual. Recuperou importantes arquivos de alto 

valor histórico que haviam desaparecido.  

Apesar destes problemas, a agência continuou angariando prestígio e credibilidade e seus 

conteúdos são frequentemente citados ou reproduzidos pela mídia nacional. Nas eleições 2010, 

abrigou a página multimídia da EBC, reunindo seus conteúdos de texto e fotografia com áudios das 

emissoras de rádio e vídeos da TV Brasil. 

A Agência conseguiu manter-se em 2010 como referencia de jornalismo público graças a 

um conjunto de ações desenvolvidos pelas diretorias de Tecnologia e de Jornalismo. 

 Novo site:  

Foi criado com novas ferramentas tecnológicas que lhe proporcionaram maior agilidade na 

postagem de notícias em tempo real e garantiram a ampliação do acesso dos internautas. Foi 

contratado serviço externo que potencializa a distribuição dos streams sem sobrecarregar os 

servidores que gerenciam os sistemas de todas as áreas da EBC. Foram adquiridos servidores com 

maior capacidade de armazenamento de arquivos de vídeo, que serão integrados aos sites da EBC a 

partir da instalação do MAM (Media Acess Management) nas Unidades de Brasília e do Rio de 
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Janeiro (conclusão prevista para o segundo trimestre de 20112). Outras melhorias virão com a 

reestruturação geral dos sites da EBC, com vistas à criação de um portal multimídia mais robusto. 

 Aumento da oferta de conteúdos informativos 

Apesar da precariedade técnica, a agência Brasil publicou uma média de 100 matérias 

diárias em 2010, de natureza factual, afora as coberturas especiais e temáticas. Ao longo do ano, 

realizou também coberturas especiais de eventos como o terremoto no Haiti, Carnaval 2010, Fórum 

Mundial Social, Enchentes no Nordeste, Seca na Amazônia, Enchente em São Luís do Paraitinga 

(SP) , Desabamentos em Angra dos Reis, Deslizamentos no Morro do Bumba-Rio de Janeiro. 

Cobriu ainda eventos internacionais, como a reunião do G20, o terremoto no Chile e a crise política 

de Honduras. Abrigou a página. multimídia “EBC nas Eleições 2010” e postou dezenas de vídeos 

no Youtube. A qualidade de seu jornalismo foi reconhecida com prêmios ou indicação a prêmios 

nacionais, como se poderá ver no tópico específico. 

3.1.2.3.5 Prestação de Serviços de Comunicação, Transmissão de Atos e Fatos do Governo 

Federal 

A EBC Serviços 

Esta ação do Orçamento e das atribuições da EBC representa a prestação de serviços de 

comunicação ao Governo Federal, uma atribuição legal da EBC., também fixada pela Lei 

11652/2008. A unidade executora do programa dentro da EBC é a Diretoria de Serviços, que para 

se distinguir dos canais públicos, atende internamente pelo nome de EBC Serviços. No decorrer de 

2010, as ações desta unidade resultaram em contratos que envolveram 800 clientes e deverão gerar 

para a empresa uma receita estimada em R$ 84,5 milhões até 2011. A prestação dos serviços 

contratados incluiu a distribuição de Publicidade Legal, serviços técnicos de TV, áudio e multimídia 

e a produção do clipping Mídia Impressa, entre outros. 

Segundo a lei 11652/2008, os órgãos e entidades de qualquer esfera pública podem contratar 

os serviços da EBC com pensa de licitação, desde que o seu preço seja compatível com os preços 

praticados no mercado de comunicação. Com base neste dispositivo, a EBC assinou dois contratos 

com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República para a prestação de serviços que 

juntos somam R$ 54 milhões.  

Além da institucionalização das relações entre as duas estruturas, os contratos significam a 

profissionalização das relações de trabalho e a afirmação da EBC Serviços como uma prestadora de 

serviços de comunicação apta a atender todo o Governo Federal. A formalização também significa 

um passo importante para a consolidação da Empresa no mercado, posicionando-a como uma 

grande prestadora de serviços, de qualidade, independente e autônoma. 

Internamente é preciso destacar a busca de maior eficiência e eficácia das equipes, com a 

implantação de métodos de gestão adequados à missão da Diretoria. Dentro dessa linha, há uma 

constante preocupação com a utilização das contemporâneas tecnologias da informação e da 

comunicação e com a inovação de processos de trabalho e dos produtos à disposição. Para isso, por 

exemplo, a realização de Laboratórios de Experimentação para a criação e desenvolvimento de 

novos negócios. 
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Gerência Executiva de Produção: atendimento ao Governo Federal 

Esta gerência tem a atribuição operacional de prestar serviços aos clientes da EBC e, com a 

assinatura dos contratos EBC-SECOM, a unidade buscou especializar-se nesta atividade. Uma 

inovação neste sentido foi a implantação parcial da Coordenação de Conteúdos Multimídia, na 

Gerência de Novas Mídias. A nova estrutura iniciou, em agosto, a produção de conteúdos para a 

Web,. Esse avanço contribui, ainda, para qualificar a EBC Serviços como produtora de soluções e 

conteúdos em comunicação digital, um mercado em rápida expansão nos setores público e privado. 

Outro avanço foi a retomada da construção do Portal da Publicidade Legal. O novo sistema, em 

implantação desde a primeira quinzena de dezembro, representa um salto de qualidade ao oferecer 

agilidade, confiabilidade e segurança ao serviço de agenciamento da Publicidade Legal da 

Administração Pública Federal.  

Para seu principal cliente, o Governo Federal, através da SECOM/PR, a EBC Serviços 

desenvolveu as seguintes atividades: 

Cobertura da agenda do presidente 

Em 2010, a TV NBR cumpriu a tarefa de transmitir todas as atividades oficiais do 

presidente da República em território nacional. Também foi cumprido o compromisso de cobrir a 

totalidade da agenda do presidente da República em missões internacionais. A qualidade da 

cobertura também mudou. A TV NBR implantou a produção prévia dos eventos presidenciais, 

melhorando o planejamento das coberturas quanto à organização do espaço físico, 

enquadramento de câmera, iluminação, som e identificação das autoridades presentes. A 

cobertura ao vivo de eventos passou a contar com ancoragem direta do estúdio da emissora e foi 

adotada a Tela Dinâmica, que permite a veiculação de informações complementares durante as 

transmissões, para facilitar o acompanhamento e a compreensão dos eventos por parte dos 

telespectadores. 

Transmissões de atividades do presidente da República 

 Ao vivo: 354 horas, 09 minutos e 07 segundos 

 Gravadas: 312 horas, 09 minutos e 10 segundos 

 Horas de transmissão: 666 horas, 18 minutos e 17 segundos 

Cobertura de viagens do presidente da República 

 Nacionais: 109 / Cidades visitadas: 160 

 Internacionais: 23 / Países visitados: 38 

 Total de coberturas: 132 

Gerência de Televisão/TV NBr 

Em 2010, a Gerência de Televisão realizou várias ações de melhoria na qualidade da 

programação da TV NBR. A emissora cumpriu integralmente sua missão central de dar cobertura às 

atividades da Presidência da República e aos fatos de destaque no governo federal. A NBR ofereceu 

8,5 mil horas de transmissões, sendo mais de duas mil horas de transmissões ao vivo. O trabalho de 

prospecção de produções dentro do governo federal ajudou a diversificar e a qualificar o conteúdo 

oferecido ao telespectador. Destacam-se como exemplos o novo programa do Ipea – Panorama Ipea 
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–, a quarta temporada do DOC TV, DOC TV Latino América, Série Presidentes da América Latina, 

as séries de grandes reportagens multimídia e as faixas temáticas especiais. 

Outra inovação foi a reformulação dos telejornais, que passaram a investir nas matérias de 

serviço ao cidadão e na divulgação de políticas públicas federais. A ancoragem ganhou uma 

linguagem mais leve e didática e a programação visual também foi reformulada: novas vinhetas, 

novas trilhas, novos cenários. 

Na tela da tevê o telespectador encontrou novos recursos estéticos, guias de programação e 

informações jornalísticas. Em 2010, a modernização do software de gestão da Tela Dinâmica 

permitiu uma transformação completa na aparência da emissora, que ficou mais simples e 

informativa. Também foi possível incluir nas coberturas ao vivo informações que ajudam o 

telespectador a acompanhar as transmissões, tais como dados informativos, a identificação do 

evento e das pessoas presentes. 

Transmissões de destaque pela TV NBR 

a) Eventos da agenda presidencial: 

 Ao vivo: 354 horas, 09 minutos e 07 segundos 

 Gravados: 312 horas, 09 minutos e 10 segundos 

 Total: 666 horas, 18 minutos e 17 segundos 

b) Atividades de órgãos da Administração Pública Federal: 

 Ao vivo: 324 horas, 09 minutos e 43 segundos 

 Gravadas: 530 horas, 42 minutos e 20 segundos 

 Total: 854 horas, 52 minutos e 03 segundos 

c) Telejornais: 

 Ao vivo: 206 horas, 19 minutos e 34 segundos 

 Gravadas: 412 horas, 19 minutos e 35 segundos 

 Total: 618 horas, 39 minutos e 09 segundos 

d) Parcerias com a Gerência de Rádio: os programas Bom Dia, Ministro e Brasil em Pauta 

são transmitidos ao vivo pela TV NBR, simultaneamente com Sistema de Rádio da EBC.  

Programação NBR 

A grade de programação da TV NBR é composta por programas próprios e de parceiros. A 

emissora passou a transmitir, em 2010, 24 horas de programação diária – uma média de cinco 

programas inéditos por dia e 30 reprises. Atualmente, são exibidos 10 programas de produção 

própria e 19 programas de parceiros e coproduções.  

Produções de destaque 

 Cenas do Brasil: Programa semanal, com uma hora de duração, que trata de políticas 

públicas do governo federal. Lançado em junho de 2008, é iniciado com a exibição de um 

documentário ou reportagem sobre o tema selecionado e finalizado com uma discussão 

sobre o mesmo assunto, da qual participam convidados do governo e da sociedade. 
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 Número de edições inéditas: 49, com uma hora de duração.  

 Panorama Ipea: Parceria entre a TV NBR e o Ipea, substituiu o programa Desafios Ipea, 

com o objetivo de oferecer conteúdo mais atual e dinâmico. Panorama Ipea recebeu novo 

cenário e, com convidados de várias áreas de conhecimento, traz um debate, semanalmente, 

sobre temas econômicos e sociais da atualidade.  

 Número de edições inéditas: 21, com 30 minutos de duração.  

 DOC TV: Documentários que mostram a diversidade cultural do Brasil. São mais de cem 

produções que envolveram realizadores de todo o país. O projeto é uma iniciativa da 

Secretaria de Audiovisual do Ministério da Cultura, para fomentar a regionalização da 

produção de documentários e a implantação de um circuito nacional de teledifusão.  

 Número de edições inéditas: 29, com uma hora de duração. 

 DOC TV Latino América: A exemplo do DOC TV, o projeto reúne documentários de 14 

países da América Latina, tendo como objetivo central estimular a difusão e o intercâmbio 

cultural e econômico entre os povos ibero-americanos. 

 Número de edições inéditas: 14, com uma hora de duração. 

 Segunda Série Cultura Ponto a Ponto: Parceria entre a EBC e o Ministério da Cultura, o 

programa baseia-se em pequenos documentários que mostram atividades, desejos e 

aprendizado nos Pontos de Cultura espalhados pelo Brasil. 

 Número de edições inéditas: 09, com 30 minutos de duração. 

 Série Presidentes da América Latina: Idealizada e realizada pela Occidente Producciones, 

em coprodução com o canal Encuentro (tevê pública argentina), traz documentários que 

revelam, com olhar humano e social, o perfil desconhecido, surpreendente e profundo dos 

principais líderes latino-americanos da atualidade. 

 Número de edições inéditas: 07, com uma hora de duração.  

Programação temática 

 Brasileiros, da TV Câmara (Episódios: Quebra coco, faz a vida; Sônia Maria – sonho 100 

dimensão; e Mandala – círculo mágico da vida). 

 Tempos: 25 minutos / 25 minutos / 29 minutos  

 Brasil Interior, produzido pela TV NBR (Episódios: Projeto Rio São Francisco e Luz para 

Todos). 

 Tempos: 34 minutos / 25 minutos 

 Histórias Positivas, do Ministério da Saúde (quatro episódios de 15 minutos). 
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 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, produzido pela TV NBR (Tempo: 10 

minutos). 

 Especial Inclusão Digital, produzido pela TV NBR (Tempo: 17 minutos e 49 segundos). 

 Semana Nacional de Museus, com cinco vídeos produzidos pela UniRio, com o apoio do 

Ibram (Episódios: "Entre telas, monumentos e paisagens: Niterói e seus museus"; "Na canoa 

do tempo: museus e comunidade em Itaipu"; "O sagrado, a cidade e o patrimônio: museus 

na Costa Verde"; "Vestígios diversos em tempos vários: museus na Costa do Sol"; e 

"Fragmentos e fontes de memória: museus no norte fluminense") 

 Tempos: 41 minutos e 54 segundos / 15 minutos e 16 segundos / 26 minutos e 58 

segundos / 20 minutos e 3 segundos / 27 minutos 

 NBR Entrevistas – Especiais Balanço, produzidos pela TV NBR (entrevistas com 15 

ministros sobre os oito anos de trabalho durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva). 

 Tempo por programa: 20 minutos 

 A Era Lula, programa com quatro episódios (Realização da TV Brasil, com coprodução da 

TV NBR e TV Brasil Internacional). 

 Tempo: 3 horas 

 Tempo total médio de programação temática: 60 horas. 

Interprogramação 

 II Conferência Nacional de Cultura (6 peças). 

 I Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária (3 peças). 

 Conferência de Economia Solidária (4 peças). 

 Estatuto da Criança e do Adolescente, de 30 segundos (8 peças). 

 Aniversário de Brasília (3 peças). 

 Restauração do Theatro Municipal do Rio de Janeiro (7 peças). 

 21 pílulas montadas da série Matemática em Toda Parte, da TV Escola. 

 Série Fique Atento (serviço ao cidadão): Em média, 10 serviços / semana (aproximadamente 

120 peças). 

 Filmetes de governo (118 peças). 

 Unicef: Campanha contra o racismo (1 peça de 30 segundos). 

 Institucionais produzidos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (19 peças). 

 Série Contos da Amazônia (17 peças de 30 segundos). 

Gerência de Rádio 

Café com o Presidente – Programa de entrevista com o presidente da República que apresenta 

ações e projetos do governo federal e outros temas de interesse nacional, sempre para esclarecer o 

cidadão. Segundo levantamento da EBC Serviços em 2010, estima-se que o programa seja 

retransmitido voluntariamente por mais de 1.300 emissoras de rádio. Em 2010, foram produzidas 39 
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edições. O programa, que foi suspenso no período eleitoral (de 16/08 a 08/11), pode ser acessado no 

site www.cafe.ebc.com.br. 

Bom Dia, Ministro – Programa que entrevista um ministro por semana, para tratar de temas 

nacionais. Tem formato de coletiva, com participação de comunicadores de rádios de todo o Brasil. 

Aborda temas do governo federal sob o ponto de vista regional / local. Em 2010, foram ao ar 51 

edições, com participação de 156 emissoras e 53 ministros. É semanal, transmitido ao vivo de 

Brasília em sinal aberto, no mesmo canal de satélite de A Voz do Brasil. Desde janeiro de 2009, o 

áudio e as transcrições entram no ar no mesmo dia da exibição do programa, dentro do site 

www.ebc.com.br, com atualizações semanais. 

Brasil em Pauta – Programa com a participação de representantes do governo federal, para tratar 

de temas ligados à vida do cidadão. Veiculado uma vez ao mês, apresenta entrevistas com 

secretários-executivos, gerentes de programas, diretores de empresas e autarquias e técnicos. Está 

no ar desde fevereiro de 2009 e é realizado em formato de coletiva, com comunicadores de 

emissoras de todo o Brasil. Está hospedado no site da EBC Serviços 

(http://www.ebcservicos.ebc.com.br), com atualização mensal. Em 2010, foram oito edições, com a 

participação de oito representantes do governo federal, que responderam a perguntas de 68 

emissoras. 

Coletivas do presidente – A EBC Serviços realizou, em parceria com a Secom/PR, duas 

entrevistas do presidente da República para emissoras de rádio. Em formato de coletiva, o 

presidente conversou com âncoras de sete emissoras convidadas a respeito das obras de integração 

do Rio São Francisco, na cidade de Salgueiro, em Pernambuco, em 17/08. E em 02/12, o presidente 

conversou com oito âncoras de emissoras comunitárias. Todas as entrevistas foram transmitidas, ao 

vivo, pelo mesmo sinal de A Voz do Brasil. 

Serviço de rádio – Em 2010, foram distribuídos 693 boletins de rádio e realizadas locuções em 74 

solenidades no Palácio do Planalto. 

TABELA XI - TEMPO E QUANTIDADE DE PROGRAMAS RETRANSMITIDOS VIA SATÉLITE 

 Programas Transmissões Tempo 

1 Bom Dia, Ministro 51 51 horas 

2 Brasil em Pauta 8 08 horas 

3 Jornada Esportiva 154 386 horas 

4 Redes Obrigatórias do Executivo 18 56 minutos 

5 Redes Facultativas 28 73 horas 

6 Espotes do TSE 67 29 horas 

7 Espotes do CNJ 11 01 hora 

8 Café com o Presidente 36 03 horas 

9 Redes Partidárias 27 03 horas 
Fonte: Diretoria de Suporte e Operações 

Redação Multimídia 

Em 2010, a EBC Serviços concluiu a implantação de sua Redação Multimídia, iniciada em 

2009, que nesse ano começou a produzir material para a Internet. Além disso, o conteúdo da 

Redação Multimídia conquistou mais destaque nas redes sociais Twitter e Youtube. A conta da TV 

NBR no Twitter, que em 2009 tinha 488 seguidores, chegou ao final de 2010 com 3.382. No caso 

de A Voz do Brasil, o número de seguidores passou de 2.236 para 8.753. E os vídeos no Youtube 

chegaram próximos à marca de 500 mil acessos. 

http://www.cafe.ebc.com.br/
http://www.ebc.com.br/
http://www.ebcservicos.ebc.com.br/
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Vale destacar, ainda, a implantação do software de edição de notícias da Tela Dinâmica da 

TV NBR, que passou a ter apenas uma linha, o que facilita a comunicação com o telespectador. A 

Redação Multimídia também aumentou a quantidade de entrevistas mensais para o programa NBR 

Entrevista: passou de uma média de 13 entrevistas/mês, em 2009, para 34 entrevistas/mês em 2010. 

A equipe também recebeu seu primeiro prêmio, por uma série de reportagens sobre a Política 

Nacional do Esporte. 

Principais ações em 2010 

 Depois da implantação da Redação Multimídia, a Diretoria de Serviços passou a 

produzir conteúdos para a internet, além de telejornais, A Voz do Brasil e NBR Entrevista. 

 A série de reportagens Política Nacional do Esporte ficou em segundo lugar na 

categoria Telejornalismo do Prêmio Brasil de Esporte e Lazer de Inclusão Social. A série foi 

veiculada na TV NBR e em A Voz do Brasil, às vésperas da 3ª Conferência Nacional do Esporte, 

em junho de 2010, e mostrou quais são as principais políticas públicas do setor e como o país está 

se preparando para sediar os dois maiores eventos esportivos mundiais: a Copa do Mundo de 2014 e 

as Olimpíadas de 2016. 

 Na rede social Twitter, o número de seguidores da conta da TV NBR passou de 488, 

em 2009, para 3.382, até o final de 2010; em A Voz do Brasil, o número de seguidores no Twitter 

passou de 2.236 para 8.753. 

 No Youtube, foram quase 500 mil acessos aos vídeos da Redação Multimídia. 

 No programa NBR Entrevista, a média mensal de entrevistados cresceu de 13, em 

2009, para 34, em 2010. 

 Em julho de 2010, a Redação Multimídia mudou o software de edição da Tela 

Dinâmica da TV NBR. Com isso, as informações passaram a ser veiculadas em apenas uma linha, 

divididas entre informações sobre entradas ao vivo do presidente da República na programação, 

notícias do governo federal e entradas ao vivo de ministros e outros representantes do governo 

federal. 

 Redimensionamento de telejornais – o de 12h30 passou de 24 minutos de produção 

para 15 minutos; o de zero hora foi extinto; o de 19h30 continuou com 24 minutos de produção. 

 Em janeiro, encerrou-se a produção do jornal América do Sul Hoje, do Canal 

Integración, devido à extinção do canal. 

Quantitativos  

1. NBR 12h30: 2.651 notícias; média mensal de 221 notícias; 10 por edição (média de 

22 edições por mês); 

2. NBR 19h30: 3.269 notícias; média mensal de 272 notícias; 12 por edição (média de 

22 edições por mês); 

3. NBR Entrevista: 416 entrevistas; média mensal de 34; 

4. Notícias da Semana: 783; média mensal de 65 notícias; 16 por edição (média de 04 

edições por mês); 

5. Tela Dinâmica: 10.160 Notícias do Dia, média mensal de 846; 1.875 linhas do 

presidente da República (até final de junho de 2010 / em julho, mudamos o formato da Tela 

Dinâmica), média mensal de 312 linhas; 533 informações do presidente da República durante 

eventos ao vivo (a partir de julho de 2010), média mensal de 88 informações; 252 informações 

durante eventos ao vivo de ministros e outras autoridades do governo (a partir de julho de 2010), 

média mensal de 42 notícias. 

6. A Voz do Brasil: 2.449 notícias, média mensal de 204 notícias, 09 por edição (média 

de 22 edições por mês); 
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7. Grandes coberturas: Cobertura do Fórum Social Mundial no Rio Grande do Sul 

(janeiro 2010); série de entrevistas com ministros sobre balanço de sete anos de governo (janeiro, 

fevereiro e março); série de reportagens sobre a reconstrução do Haiti (março de 2010); cobertura 

da Segunda Cúpula dos Brics, em Brasília (abril); série de reportagens “Política Nacional do 

Esporte” (junho de 2010); cobertura da reconstrução de Alagoas e Pernambuco, depois de forte 

período de chuvas (agosto 2010); cobertura do Sete de Setembro (setembro 2010); cobertura das 

Eleições 2010, nos dias 03/10 e 31/10 (outubro 2010), com programa próprio; 

8. Viagens nacionais / internacionais do presidente da República: 132 viagens -109 

nacionais e 23 internacionais. 

9. Reportagens especiais multimídia para rádio, tevê e internet: 05 – “Bacia do São 

Francisco: Revitalização e Projeto de Integração”; “Copa do Mundo de 2014: Desafios e Legados”; 

“Inclusão Digital”; “Regularização Fundiária na Amazônia Legal”; e “Previdência Social”. 

10. Twitter da TV NBR: 980 tweets, 3.382 seguidores; 

11. Twitter de A Voz do Brasil: 1.286 tweets, 8.753 seguidores; 

12. Vídeos da TV NBR no Youtube: 48.531 exibições do canal da TV NBR no Youtube 

e 546.186 exibições de vídeos. 

Gerência de Criação 

Em 2010, toda a Gerência de Criação passou a funcionar no mesmo espaço físico, o que 

gerou avanços em processos internos e maior integração entre a produção de web e a de tevê. A 

equipe de Web foi reestruturada e ganhou um coordenador. Com a Redação Multimídia e a 

Gerência de Novas Mídias, a gerência produziu cinco especiais temáticos multimídia. Outro projeto 

relevante da área foi a renovação da identidade visual da TV NBR, com a ampliação da palheta de 

cores e a adoção de formas mais orgânicas. A gerência alterou, ainda, o leiaute da Tela Dinâmica, 

com novo equipamento e software. 

A Gerência de Criação também produziu a série Sete Anos em Sete, em parceria com a 

Diretoria de Suporte e Operações. A série é composta por depoimentos de sete minutos dos 

ministros de Estado sobre os primeiros sete anos do governo do presidente Lula. A área também 

avançou no processo de produção e no formato de pronunciamentos oficiais, agora gravados em 

estúdio. 

Desenvolvimento de sites e ferramentas 

 Redação Multimídia – Manutenção corretiva e evolutiva da página na web que 

auxilia na organização e na rotina da Redação Multimídia. 

 Café com o Presidente – Monitoramento e suporte aos usuários do site do programa 

de rádio do presidente da República. 

 Mídia 24 Horas – Acompanhamento do projeto, desenvolvimento da ferramenta e 

testes para a implantação. Adaptação da ferramenta para o recebimento automatizado de vídeos e 

transcrições. Repasse do produto para a Diretoria de Tecnologia da Informação e da Comunicação. 

 EBC Serviços – Monitoramento e manutenção evolutiva. 

 Blog da EBC Serviços – Concepção visual, desenvolvimento e implantação da 

ferramenta de comunicação interna da Diretoria de Serviços. 

 Agência Brasil – Auxílio à Diretoria de Tecnologia da Informação e da Comunicação 

na manutenção do site da Agência Brasil. 

Especiais multimídia: Concepção visual, arquitetura, desenvolvimento, infografias e artes para 

especiais multimídia para publicação no Portal Brasil (www.brasil.gov.br). 

http://www.brasil.gov.br/
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Finalização de reportagens e especiais de televisão e rádio: 37 

 Produção de infográficos, tratamento de imagem e de som, artes e finalização de matérias 

especiais para televisão e rádio. 

 Os efeitos sonoros e trilhas também são utilizados em A Voz do Brasil. 

Produção de artes e infografias para telejornais: 754 

 Produção de artes e infográficos para o NBR Notícias (duas edições diárias). 

Produção de telas para o programa Bom Dia, Ministro – 672 

O programa Bom Dia, Ministro tem periodicidade semanal e conta com a participação de 

emissoras de rádio de todo o Brasil, que entrevistam um ministro de Estado, como em uma coletiva. 

Na versão para a tevê, é necessário inserir artes para identificar entrevistadores. Semanalmente, a 

Gerência de Criação produz artes com mapas animados localizando entrevistadores do programa da 

semana. 

Identidade visual e peças de manutenção da TV NBR: 76 

Renovação da identidade visual inaugurada em julho, como um conceito mais orgânico. 

Criação de novas assinaturas da marca NBR e Telas de “A seguir” de informações sobre satélite e 

de canais de exibição; modificação no conceito da Tela Dinâmica do canal, implementando nova 

forma de channel branding, o que valoriza a programação, ao mesmo tempo em que facilita a 

leitura das informações apresentadas na tela. 

1. Canais de exibição da TV NBR – 27 

2. A seguir – 11 

3. A seguir e logo após – 20 

4. Assinaturas – 04 

5. Telas do Channel Branding – 14 

Produção de vinhetas: Foram produzidas 61 vinhetas, roteiros institucionais, trilhas de programas 

e de especiais da TV NBR e do Canal Integración (até a extinção do canal), renovação das vinhetas 

do NBR Notícias (duas versões), Teleconferências MDS, Panorama Ipea, Vivo da TV NBR, 

atividades do governo e vinheta institucional do canal. 

Produção de interprogramas: No total, foram produzidos 181 interprogramas dentro da linha 

editorial da TV NBR. Os interprogramas seguem a agenda do Poder Executivo Federal, abordando 

temas que estão em debate na sociedade e que tenham interseção com as políticas públicas e as 

principais ações dos ministérios. Foram 59 interprogramas e 122 Serviços Fique Atento. 

Produção de chamadas: Foram produzidas 518 chamadas para a TV NBR. Criação de novos 

formatos e busca permanente de renovação de linguagem das peças produzidas. Desenvolvimento 

de peças diferenciadas para as chamadas de programas novos e peças para fortalecer o conceito da 

grade. 

Pilotos: Elaboração de formato, realização de pilotos e desenho da luz, além da produção de 

manual com enquadramentos, tipo de fonte e outros elementos que identificam cada programa. Em 
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2010, os pilotos foram: NBR Notícias (duas edições distintas), Panorama Ipea, Teleconferências 

MDS, Documentação e Eleições 2010.  

Documentação: No total, 24 direções de cena e produção das gravações das cabeças de todos os 

capítulos. 

Cenografia:  

 Elaboração de 11 cenários virtuais (croma) para programas especiais da TV NBR. 

 Montagem de cenário para Teleconferência do MDS. 

 Acompanhamento e orientação de produção de novo cenário para a próxima série do 

programa Panorama Ipea. 

 Elaboração de projeto básico para a produção e compra de tintas para retoque do 

cenário do NBR Noticias e MDS. 

 Estudo da realocação dos cenários da TV NBR nos estúdios da nova sede da EBC. 

 Elaboração de projeto básico de compra de carpetes novos para a mudança dos 

cenários da TV NBR nos estúdios novos no Venâncio 2000. 

Publicidade Legal: produção de três VTs e execução de VTs de Publicidade Legal, a partir de 

demandas do setor.  

Pronunciamentos: Os 38 pronunciamentos realizados em 2010 demandaram trabalhos de direção e 

finalização de pronunciamentos e mensagens de autoridades do Poder Executivo Federal, a partir de 

demanda da Secom/PR, conforme prestação de serviço prevista em contrato. Foram produzidas 

também oito peças de três minutos em que ministros de Estado fazem pronunciamentos oficiais à 

Nação.  

 Jorge Hage Sobrinho – Ministro da Controladoria-Geral da União: 2 

 Juca Ferreira – Ministro da Cultura: 1 

 Elói Ferreira – Secretário de Políticas de Promoção da Igualdade Racial: 1 

 Edison Lobão – Ministro de Minas e Energia: 1 

 Geddel Vieira – Ministro da Integração Nacional: 1 

 Nilcéia Freire – Secretária Especial de Políticas para as Mulheres: 1 

 Altemir Gregolin – Ministro da Pesca e Aquicultura: 1 

 Mensagens: Produzidas sete peças de aproximadamente três minutos, com mensagem de 

ministros e secretários de Estado e do presidente da República, para eventos em que eles não 

podem comparecer. 

 Luiz Inácio Lula da Silva – Presidente da República 

 Patrus Ananias – Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  

 Carlos Minc – Ministro do Meio Ambiente 

 Franklin Martins – Ministro-chefe da Secom/PR 

 Izabella Teixeira – Ministra do Meio Ambiente 

 Márcia Lopes – Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  

 Nilcéia Freire – Secretária Especial de Políticas para as Mulheres 

 Projeto Sete Anos em Sete: Foram 23 pronunciamentos de sete minutos com cada um dos 

ministros de Estado e o vice-presidente da República, com um balanço da atuação de cada 
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ministério, para veiculação na TV NBR e no Blog do Planalto. Projeto finalizado em junho 

de 2010. 

Laboratório experimental: participação e colaboração em projetos desenvolvidos em laboratórios 

experimentais, com a participação de funcionários de todas as áreas da Diretoria de Serviços.  

 Criação do protótipo para o projeto Portal de Rádio 

 Criação do protótipo para o projeto TV Corporativa 

 Criação do protótipo para o projeto Balanço Multimídia 

 Criação do protótipo para o projeto TV Digital 

 Criação do protótipo para o projeto Mídias Sociais 

Estudos sobre aplicação para TV Digital: Numa parceria com a Diretoria de Suporte e 

Operações, a Gerência de Criação elaborou estudos de arquitetura e leiaute para aplicativo 

institucional da EBC para TV Digital em versão Full Seg e One Seg e desenvolveu dois protótipos. 

Gerência de Novas Mídias 

A Gerência de Novas Mídias deu início, em 2010, à elaboração de especiais multimídia para 

Web sobre programas e projetos do governo federal. Contratado pela Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência da República (Secom/PR), o serviço prevê a produção de um especial 

multimídia por mês, para publicação no Portal Brasil (www.brasil.gov.br). A gerência integrou, 

também, a equipe multidisciplinar da primeira geração de laboratórios experimentais da EBC 

Serviços, cujo objetivo foi iniciar um processo de criação e desenvolvimento de produtos e serviços. 

Responsável pelo planejamento e a organização da produção de conteúdos para web e outras 

mídias digitais, a Gerência de Novas Mídias opera, desde o final de 2009, por meio da Coordenação 

de Conteúdos Multimídia. E para ampliar sua área de atuação, com a prospecção de modelos de 

produção que utilizem a capacidade de convergência de diferentes meios de comunicação, a 

gerência implantará outras duas coordenações: Produtos Inovadores e Mídias Móveis. 

Especiais multimídia: em parceria com a Redação Multimídia e a Gerência de Criação, a Gerência 

de Novas Mídias participou, em 2010, da produção de cinco especiais multimídia, elaborados e 

publicados em formatos para rádio, tevê e internet. A gerência é responsável pelo fechamento da 

versão para Web, mas contribui, ainda, com a concepção da pauta, sugere na construção de leiaute e 

arquitetura e participa da produção de reportagens e entrevistas e da edição de vídeos que também 

são veiculados via rádio e tevê. Os temas foram sobre a Bacia do São Francisco, Copa do Mundo de 

2014, Inclusão Digital, Regularização Fundiária e Previdência Social.  

Laboratório experimental: A equipe da Gerência de Novas Mídias participou do laboratório 

experimental Modelagem e Design de Produtos e Serviços para 2011 e Anos Seguintes e contribuiu 

nas discussões sobre novas perspectivas de negócios e oportunidades para a EBC Serviços. 

Formado por uma equipe de profissionais multidisciplinares, o laboratório buscou caminhos para a 

implantação de projetos inovadores.  

Gerência de Monitoramento e Análise de Mídia 

As ações para qualificação de pessoal, o aprimoramento de processos, a implantação de 

controles e a continuidade de programas e projetos já existentes foram as principais atividades 

desenvolvidas pela Gerência de Monitoramento e Análise de Mídia em 2010. A Gerência de 

http://www.brasil.gov.br/
http://www.brasil.gov.br/
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Monitoramento e Análise de Mídia também completou, em 2010, a sua equipe gerencial, com a 

contratação de dois coordenadores, um para a Mídia Impressa e outro para a Mídia Eletrônica. Com 

isso, foi possível iniciar o processo de estruturação da área, com mapeamento de processos, 

definição de fluxogramas de trabalho, avaliação da equipe, reorganização de rotinas e alteração na 

escala de trabalho. Em 2011, a unidade planeja implantar a nova Mídia Impressa e abrir o serviço 

de Mídia 24 Horas a clientes externos. 

Aumento de usuários 

 23,08% = percentual de crescimento do número de usuários do Banco de Notícias em 2010, 

na comparação com 2009. 

TABELA XII – NÚMERO DE ASSINANTES POR VEÍCULO 

Assinantes do Banco de Notícias 6.308 

Assinantes da Mídia Impressa 788 

Assinantes dos jornais por e-mail 128 

Assinantes dos telejornais por e-mail 52 

Fonte: Diretoria de Serviços 

Atualização tecnológica 

 Contratação de cinco copiadoras para a nova sede da Mídia Impressa em Brasília. 

 Instalação de novos computadores nos escritórios da Mídia Impressa em Brasília e 

São Paulo. Ambos receberam, respectivamente, quatro e três equipamentos. 

Mídia Impressa nas viagens presidenciais 

 Em todas as viagens nacionais e internacionais do presidente da República, foram 

entregues, por demanda, edições da Mídia Impressa aos integrantes da comitiva presidencial 

indicados pela Secom/PR. 

 Em 2010, a definição de integrantes da comitiva presidencial em viagens para o 

recebimento da publicação contribuiu decisivamente para a melhoria da prestação do serviço. E o 

número de exemplares destinados a essas viagens ficou limitado a, no máximo, 15. 

 Também foram adquiridos quatro notebooks e três impressoras para o processo de 

atualização tecnológica dos equipamentos usados nessa atividade.  

Números de assinantes 

 Em 2010, o número de assinantes da Mídia Impressa atingiu o total de 738.  
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Números da produção 

TABELA XIII – DISTRIBUIÇÃO DA MÍDIA IMPRESSA 

Exemplares Distribuídos 

 Mídia Jornal Mídia Revista 

Mês Total Total 

Janeiro 22.416 3.656 

Fevereiro 20.740 3.013 

Março 22.982 3.027 

Abril 22.181 2.996 

Maio 22.844 3.726 

Junho 21.916 2.951 

Julho 22.401 2.923 

Agosto 22.508 3.679 

Setembro 21.932 2.967 

Outubro 22.836 3.726 

Novembro 22.257 3.756 

Dezembro 23.017 3.001 

Total 268.080 39.421 
Fonte: Diretoria de Serviços 

Cobertura especial de eleições 

 Em outubro, a Mídia Eletrônica ofereceu aos usuários do Banco de Notícias uma seleção de 

informações veiculadas nos dias 03 e 31, datas que ocorreram o primeiro e segundo turnos, 

respectivamente. 

TABELA XIV – PRODUÇÃO DA MÍDIA ELETRÔNICA / JORNAIS E REVISTAS 

 01/01/2010 até 

31/03/2010 

01/04/2010 até 

30/06/2010 

01/07/2010 até 

30/09/2010 

01/10/2010 até 

31/12/2010 

Total 

Revistas 1.132 1.203 1.415 1.552 5.302 

Jornais 26.899 27.903 34.062 32.901 121.765 
Fonte: Diretoria de Serviços 

TABELA XV - DADOS DA PRODUÇÃO DO VIDEOCLIPPING 

 01/01/2010 até 

31/03/2010 

01/04/2010 até 

30/06/2010 

01/07/2010 até 

30/09/2010 

01/10/2010 até 

31/12/2010 

Total 

Vídeos 6.831 5.991 7.196 6.503 26.521 
Fonte: Diretoria de Serviços 

TABELA XVI - DADOS DA PRODUÇÃO DO RADIOCLIPPING 

 01/01/2010 até 

31/03/2010 

01/04/2010 até 

30/06/2010 

01/07/2010 até 

30/09/2010 

01/10/2010 até 

31/12/2010 

Total 

Áudios 12.280 11.900 10.187 6.905 41.272 
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Tabela XVII - Dados de outras produções 

Clipping especial (EBC/TV Pública) 615 (²) 
Fonte: Diretoria de Serviços 

Nota: Considerando-se 250 dias úteis durante o ano 

 O Clipping EBC/TV Pública é dividido em duas etapas: 

 Clipping EBC/TV Pública / Jornais e Revistas, que traz matérias relativas à EBC, à TV 

Pública, à presidente da Empresa, à TV Digital e suas novidades (inclusive tecnológicas) e à 

TV Brasil. 

 Clipping EBC/TV Pública / Eletrônico, que traz as matérias com os mesmos temas 

apontados acima, mas veiculadas em sites. 

Transcrição do Café com o Presidente 41 

A Transcrição do Café com o Presidente é feita pela equipe da Mídia Eletrônica, na 

madrugada das segundas-feiras. Em 2010, acertou-se a comunicação entre as equipes da Mídia 

Eletrônica e da Coordenação de Programação de Rádio, a fim de agilizar a transcrição, que depois 

de editada é enviada, por e-mail, ao site do programa (www.cafe.ebc.com.br). 

Repercussão do Café com o Presidente 41 

A Repercussão do Café com o Presidente é um produto realizado semanalmente pela equipe 

da Mídia Eletrônica. Trata-se da reunião de todas as matérias veiculadas pelas diversas mídias 

(impressa, eletrônica, de rádio e tevê) que repercutem os assuntos tratados pelo presidente durante o 

programa. Entregue em formato eletrônico (mídia de CD), a Repercussão do Café com o Presidente 

contém, além de todas as matérias reunidas em apenas um arquivo com formato PDF, o áudio do 

programa em alta e baixa qualidade e o vídeo (quando o programa também é filmado). 

Transcrição do Bom Dia, Ministro 27 

A Transcrição do programa Bom Dia, Ministro era feita por essa gerência até o mês de julho 

de 2010. A partir de agosto, a tarefa migrou para a Gerência de Rádio.  

Número de Sinopses 365 

A Sinopse consiste na seleção das chamadas de capa de jornais e revistas, realizada pelas 

equipes da Mídia Eletrônica. Tem como principal usuário a Secom/PR e é disponibilizada no site 

Banco de Notícias, a partir das 4h. 

Outras ações  

1. Em setembro, a Coordenação de Mídia Eletrônica visitou o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), para conhecer instalações e modo de operação da equipe do site STJ na Mídia, que 

faz clipping eletrônico de jornais semelhante ao da EBC, porém com características mais modernas 

de apresentação. No encontro, foi possível adquirir informações importantes para ampliação dos 

serviços na EBC. 

2. Desde outubro, o Banco de Notícias oferece conteúdo diário de noticiário online. O 

espelhamento do Mídia 24 Horas para o Banco de Notícias possibilitou esse adendo. No entanto, 

http://www.cafe.ebc.com.br/
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ainda é uma versão bastante limitada, visto que as matérias postadas não constam no conteúdo de 

busca do Banco. Assim, ele se apresenta apenas como 'degustação' para nossos clientes. O serviço 

integrará a rotina, após a implantação do Mídia 24 Horas. 

3. Atendendo a uma necessidade da Secom/PR e com autorização da Diretoria de 

Serviços, disponibilizamos dentro do Mídia 24 Horas, a partir de novembro, a capa ampliada de 

jornais e revistas (essa última ainda depende de reformulações para ser ampliada), o que possibilita 

que o usuário tenha uma visão mais completa do que foi destaque em cada um dos jornais. 

Gerência Executiva de Desenvolvimento 

Esta unidade destina-se à exploração de novas oportunidades de prestação de serviços pela 

EBC, valendo-se da prerrogativa legal da dispensa de licitação para b uscar receitas 

complementares e fortalecer o orçamento da empresa. Com este objetivo, foram desenvolvidas as 

seguintes ações: 

Institucionalização da comercialização da EBC 

A institucionalização da área de comercialização na empresa, pelo ponto de vista legal, 

passa pelo processo de estruturação, organização e formalização das transações comerciais de 

produtos e serviços, bem como pela relação integrada com os clientes. Nesse sentido, uma das ações 

mais importantes em 2010 foi a proposta de redação da primeira Norma de Comercialização da 

EBC, num trabalho realizado em conjunto com a Secretaria Executiva, envolvendo ainda a 

Gerência Executiva de Produção da Diretoria de Serviços e a Diretoria Jurídica. Na Norma, que 

trata de toda comercialização, contratação e faturamento da Empresa, estão definidas as 

competências de cada área, os fluxos e os procedimentos que devem ser adotados. Este é um 

importante instrumento, que simboliza a construção de um novo paradigma da EBC, no que se 

refere a sua recente participação como prestadora de serviços no mercado de comunicação.  

Busca de outros clientes 

A EBC está se preparando para ampliar a sua carteira de clientes e seu espectro de atuação 

no mercado digital e de vídeo e rádio. Para isso, conta com o aprimoramento na produção e entrega 

dos serviços ofertados, e na criação de novos produtos a partir da atuação das empresas 

credenciadas especializadas. Essa melhoria também será pautada pela análise sistemática dos 

relatórios de avaliação da satisfação dos clientes da EBC. 

Laboratório experimental 

Em maio de 2010, foi realizado o III Seminário da EBC Serviços, no qual foram 

apresentados cenários e tendências de mercado de comunicação, visando ao debate sobre 

perspectivas para criação de produtos e serviços sob a ótica das novas tecnologias. Nesse contexto, 

foi desenvolvido um projeto de laboratórios experimentais, para a criação e o desenvolvimento de 

novos negócios. A Gerência Executiva de Desenvolvimento integrou o grupo do laboratório 

Modelagem e Design de Processos de Produtos e de Serviços para 2010 e desenvolveu sugestões de 

processos de implantação de um canal de televisão corporativa, com detalhes da análise de 

mercado, riscos envolvidos, composição de preço e plano de lançamento para comercialização. 
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Prestação de serviços, contratos e geração de receitas 

A Gerência Executiva de Desenvolvimento optou por apresentar uma análise econômica da 

geração de receitas realizada pela Diretoria de Serviços, tendo em vista que é de sua competência a 

negociação e a celebração destes contratos, sendo a análise financeira mais apropriada a área de 

Finanças da Empresa. 

Durante todo o ano, a Gerência Executiva de Desenvolvimento buscou atender às demandas 

de clientes, trabalhando em parceria com a Gerência Executiva de Produção da Diretoria de 

Serviços e com a Diretoria de Suporte, firmando novos contratos e garantindo a continuidade dos 

serviços prestados pela EBC. 

Os dados que serão apresentados nesse capítulo refletem os valores gerados a partir dos 

contratos firmados até 30/12/2010, que incluem renovações de contratos ainda vigentes e novos 

contratos. Alguns desses poderão ter vigência de até 60 meses.  

 

TABELA XVIII – VALORES DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EBC 

                 Fonte: Diretoria de Serviços 

 

Observa-se que o serviço de Publicidade Legal (60,24%) continua representando a maior 

participação dentre todos os contratos de receita firmados em 2010. Entretanto, a receita que a 

atividade gera para a EBC corresponde a apenas 20% do valor dos contratos. Todavia, os serviços 

contratados pela Secom/PR (33,29%) passam a ocupar uma parcela significativa no novo cenário 

econômico da Empresa. 

 

 

 

 

 

Serviços Valores Contratados

Publicidade Legal 98.344.066,46

Serviços Audiovisuais Multimídia 37.382.554,31

Serviços Técnicos de TV e Áudio 16.969.957,49

Mídia Impressa 7.240.199,89

Retransmissão Rádio Senado 1.903.161,39

Transmissão simultânea 1.257.631,30

Teleconferência 148.010,87

Central de Cópias 20.212,82

Total Geral 163.265.794,53
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GRÁFICO V – PARTICIPAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS POR SERVIÇO 

 

Fonte: Diretoria de Serviços 

 

A meta para 2011 é ampliar esse atendimento, uma vez que a contratação de empresas 

credenciadas permitirá a oferta de novos produtos e serviços, tanto para clientes da esfera pública, 

quanto da privada. 

Contratos Secom/PR 

Em agosto de 2010, foram assinados dois contratos de prestação de serviços à Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República, Secom/PR, o que representa uma receita prevista 

anual superior a R$ 54 milhões. 

A formalização desses contratos representa a institucionalização das relações da EBC com o 

governo federal e é um passo importante para a consolidação da Empresa no mercado, 

posicionando-a como uma grande prestadora de serviços de comunicação, de qualidade, 

independente e autônoma. 
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Os serviços contratados abrangem radiodifusão, compreendendo produção de conteúdo 

audiovisual multimídia e serviços conexos; captação, gravação, transmissão, distribuição de sinal de 

TV e outros serviços de comunicação audiovisual; prestação de serviços técnicos de áudio, 

incluindo gravação e locução; pronunciamentos, documentação e copiagem, transmissão de atos, 

solenidades e eventos que envolvam a presença do Presidente da República ou de seu interesse. 

TABELA XIX – VALORES DOS CONTRATOS FIRMADOS COM A SECOM/PR 

                                      Fonte: Diretoria de Serviços 

                        Nota: Valores contratados em 2010, com vigência até 2011. 

Publicidade Legal 

Por intermédio da EBC, conforme determina a lei e está estabelecido no Decreto n
o
 

6.555/2008, os órgãos e entidades da Administração Pública Federal distribuem toda a sua 

Publicidade Legal – como editais, licitações, avisos, comunicados, balanços, atas e outros 

documentos do governo federal – em jornais de grande circulação. 

Com a meta de ampliar a prestação desse serviço na esfera federal, a Gerência Executiva de 

Desenvolvimento elaborou um estudo para a expansão da sua carteira de clientes. Contudo, o 

trabalho de prospecção será praticado após a implantação definitiva do Portal da Publicidade Legal, 

prevista para o 1
o
 trimestre de 2011.  

A ferramenta digital proporcionará agilidade no controle e na execução de cada contrato, 

otimizará tempo e equipe e integrará dados, mantendo sempre atualizada a situação cadastral de 

cada cliente, possibilitando aumento da capacidade interna de atendimento.  

GRÁFICO VI A – PUBLICIDADE LEGAL 

 

Fonte: Diretoria de Serviços 

Contratos Valores Contratados

Serviços Audiovisuais Multimídia 37.382.554,31

Serviços Técnicos de TV e Áudio 16.969.957,49

Total 54.352.511,80



 

81 

 

TABELA XX – VALORES DOS CONTRATOS DE PUBLICIDADE LEGAL 

Fonte: Diretoria de Serviços  

Nota 1:Valores estimados e contratados em 2010, com vigência até 2011. 

Nota 2: Alguns contratos possuem a vigência de até 60 meses. 

 Total estimado contratado/2010 = R$ 98.344.066,46. 

 A receita gerada à EBC é equivalente a 20% do valor total estimado contratado.  

Mídia Impressa 

O periódico produzido pela EBC é um dos mais tradicionais produtos de monitoramento de 

mídia do país e, há 25 anos, é um produto de referência no mercado. Para garantir mais eficiência e 

qualidade na prestação deste serviço, a Gerência Executiva de Desenvolvimento estruturou a gestão 

dos contratos e criou novos fluxos de acompanhamento e atendimento do clipping Mídia Impressa.  

A demanda pelo Mídia Impressa é crescente e a produção atingiu seu limite em 2010, o que 

determinou mudanças operacionais para ampliação da capacidade de produção e atendimento. Essa 

modernização estará implantada em 2011, com a mudança da área operacional para o novo prédio 

da EBC. 

Além do Mídia Impressa, os assinantes recebem a publicação Telejornal Impresso, transcrição, 

na íntegra, do conteúdo dos seis telejornais das principais emissoras de televisão do país. Recebem, 

também, informativos diários produzidos pelos clientes Senado Federal, Câmara dos Deputados e 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR).  

 Total contratado/2010 = R$ 7.240.199,89 (há contratos com vigência até 2011). 

 

Transmissão simultânea de eventos 

No 2
o
 semestre de 2010, foram contratados serviços de transmissão simultânea de eventos 

do governo federal, que abrangem pacotes de transmissão sob demanda de produção e geração de 

sinais de áudio e vídeo, via satélite, com up link e down link, via canal de televisão NBR. 

 

Período Valores Contratados

Jan 3.608.769,75

Fev 3.357.109,90

Mar 5.351.009,92

Abr 1.881.875,29

Mai 29.934.420,00

Jun 3.851.524,49

Jul 1.559.498,27

Ago 1.190.333,39

Set 5.361.546,24

Out 12.431.017,61

Nov 23.246.020,42

Dez 6.570.941,18

Total 98.344.066,46
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Tabela XXI – Valores dos contratos de transmissão simultânea 

Fonte: Diretoria de Serviços 

Nota 1: No caso do Ministério da Educação, valores contratados em 2010, com vigência até 2011. 

Nota 2: No caso do Ministério de Minas e Energia, valores contratados em 2010. 

 

Teleconferência 

Em 2010 a EBC Serviços firmou contrato que prevê um pacote com a produção e gravação 

de teleconferências de diversos temas, com transmissão ao vivo pelo canal de televisão NBR, com a 

possibilidade de interação da audiência por meio de ligações telefônicas, fax e e-mail.  

 

Retransmissão da Rádio Senado 

A partir da nova política de comercialização da EBC, a Gerência Executiva de 

Desenvolvimento buscou atualizar e renovar seus antigos contratos de prestação de serviços, e 

dentre estes, destacou-se o contrato firmado com o Senado Federal para a retransmissão de sua 

rádio.  

O valor contratado foi revisto, observadas a atualização dos custos envolvidos na execução 

do serviço e, consequentemente, a equalização do preço, que hoje é real e compatível com o 

mercado.  

 

Central de Cópias 

A Central de Cópias é o setor da Gerência Executiva de Desenvolvimento responsável pelo 

atendimento das solicitações de copiagem e comercialização de imagens e áudios produzidos e 

exibidos na TV NBR e TV Brasil. Em abril, foram aplicados procedimentos e fluxos apropriados: 

criação de endereço eletrônico institucional (centraldecopias@ebc.com.br); e instituição de 

formulário para recepcionar solicitações de cópias e consulta formal à Presidência da República, 

quando o pedido envolve cobertura da agenda presidencial. Nesse caso, as solicitações são 

encaminhadas para autorização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. A Central 

de Cópias adota o Termo de Cessão de Direitos de Utilização de Imagens, aprovado pela Diretoria 

Jurídica da EBC, no qual o cliente se responsabiliza pelo uso adequado das imagens adquiridas. Em 

função da crescente demanda por parte das candidaturas no decorrer do período eleitoral, a 

Cliente Valores contratados

Indústrias Nucleares dos Brasil - INB 31.370,09

Foz do Chapecó Energia S.A 31.036,13

Latin Sports S.A 100.481,36

Ministério da Educação 997.129,77

Ministério da Previdência Social - MPS 34.965,89

Ministério das Minas e Energia 62.648,06

Total 1.257.631,30

Cliente Valores Contratados

Senado Federal 1.903.161,39

Cliente Valores Contratados

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 148.010,87

mailto:centraldecopias@ebc.com.br
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Gerência Executiva de Desenvolvimento empregou as recomendações da área jurídica da EBC 

sobre aquisição e uso de imagens de acordo com norma expedida pela empresa. Este serviço é 

realizado de forma integrada com o Gerência Executiva de Acervo e Conhecimento da EBC. 

Gerência de Publicidade 

A Gerência de Publicidade ampliou, em 2010, o número de publicações em jornais, revistas 

e emissoras de rádio e tevê. No ano, a média diária da produção de matéria legal cresceu 5,8%, ou 

seja, durante o ano a média foi de 220 publicações. No quarto trimestre do ano, essa média alcançou 

a marca de 400 publicações.  

Clientes, veículos e publicações 

 Em 2010, a Gerência de Publicidade passou a atender mais 108 órgãos e entidades do 

governo federal, totalizando 1.635 cadastros em seu banco de dados, número que representa um 

acréscimo de 15,5% em relação a 2009. 

 Atualmente, constam no Sistema de Publicidade Legal 3.114 veículos de 

comunicação, entre jornais, revistas, emissoras de rádio e tevê. Em 2010, foram cadastrados 120 

novos veículos de comunicação, o que significou um acréscimo de 4% em relação a 2009.  

 No ano, foram produzidos e publicados 117 balanços patrimoniais de diversos 

clientes do governo federal, 23% a mais do que em 2009. Esses balanços totalizaram 276.113 

centímetros por coluna, o equivalente a 885 páginas de jornal, resultando no montante de R$ 5,3 

milhões em comissão para a EBC. 

 Com relação à mídia eletrônica, em 2010 houve um acréscimo de 68% na produção, 

na comparação com 2009. Já na mídia impressa, o resultado do ano teve um acréscimo de 4,75%, 

também comparado a 2009. 

 Conforme a Tabela XXII e ilustrado no Gráfico VI (abaixo), a venda bruta total da 

Publicidade Legal, em 2010, veiculada na mídia impressa e na mídia eletrônica foi de R$ 113 

milhões. 

TABELA XXII - VENDA BRUTA DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL 

Valores em R$ Mil 

 Ano 

 Mídia  

2007 2008 2009 2010 Variação 

% 2010/09 

Impressa 88.085 91.924 103.752 108.677 4,75 

Eletrônica 1.651 3.475 2.712 4.580 68,88 

Total venda bruta 89.736 95.399 106.464 113.257 6,38 
Fonte: Gerência de Publicidade 

Nota 1: Os números apresentados referem-se à venda bruta, podendo haver ajustes posteriores em função de cancelamentos de notas fiscais e outras 

razões dessa natureza. 
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GRÁFICO VI B  - VENDA BRUTA DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL – 2007 / 2010 
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Fonte: Gerência de Publicidade 

 

Em 2010, a EBC gerou uma receita bruta de comissão de intermediação de agenciamento 

pela distribuição da Publicidade Legal de mais de R$ 22,6 milhões. Essa comissão também 

representa uma economia ao governo federal, uma vez que esse montante estaria à disposição do 

mercado privado e, com a intermediação da EBC, esses recursos retornaram aos cofres do Tesouro 

Nacional. 

TABELA XXIII - COMISSÃO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL 

Valores em R$ mil 

Ano 

 

Comissão 

2007 2008 2009 2010 Variação 

% 2010/09 

Mídia impressa 17.603 18.349 20.699 21.716 4,91 

Mídia eletrônica 330 693 541 916 69,31 

Total de vendas 17.933 19.042 21.240 22.632 6,55 
Fonte: Gerência de Publicidade 

 

 

 

 

     R$ 
mil 
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GRÁFICO VII - COMISSÃO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL 

Valores em R$ mil 
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 Fonte: Gerência de Publicidade 

 

 

 

 

GRÁFICO VIII – PEDIDOS DE INSERÇÃO VEICULADOS 
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Fonte: Gerência de Publicidade 

Nota: Em 2010, foram emitidos 59.815 pedidos de inserção (PI) de mídias impressa e eletrônica, 5,74% a mais do que em 2009.   

 

Unid. 
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GRÁFICO IX – CENTIMETRAGEM DE PUBLICIDADE LEGAL VEICULADA 
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Fonte: Gerência de Publicidade 

Nota: Anúncios de matérias legais distribuídos em 2010 totalizaram 1.374.771 centímetros por coluna, o que equivale a 4.406 páginas de jornal. 

 

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 seus clientes a programar os anúncios em veículos eletrônicos. A seguir, o 

Gráfico X destaca o volume de pedidos de inserção emitidos. 

GRÁFICO X – PEDIDOS DE INSERÇÃO EM MÍDIA ELETRÔNICA 
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  Fonte: Gerência de Publicidade 

 



 

87 

 

Ações e resultados operacionais 

Em 2010, a Gerência de Publicidade realizou 75 reuniões com gerente, coordenações e 

equipes, para promover maior integração entre os funcionários e buscar melhorias para os processos 

operacionais. Com representantes de veículos de comunicação, foram 69 reuniões, que contribuíram 

para o aperfeiçoamento de procedimentos e o aprimoramento das relações operacionais com a EBC. 

1. Equipamentos: A Gerência de Publicidade recebeu, em 2010, os equipamentos que 

foram furtados em abril de 2009 – seis computadores completos. Além de mais quatro novos 

computadores que foram trocados nas dependências da Gerência de Publicidade. 

 Treinamento: Houve participação de seis empregados em dois cursos: Ciclo 

de Palestras da Secretaria Executiva “Integração Administrativa e Financeira da EBC”, nos dias 1, 2 

e 3/09, com cinco participantes da Gerência de Publicidade e um participante no curso a Gerência e 

seus Desafios, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), de 29/11 a 3/12. 

 Grupo de Trabalho: Por iniciativa de integrantes da Gerência de 

Publicidade, foi criado um Grupo de Trabalho (GT) para discutir e elaborar propostas de melhorias 

no fluxo operacional de veiculação de matéria legal. 

 Ginástica Laboral: Em setembro, iniciou-se a ginástica laboral nas 

dependências da Gerência de Publicidade, de manhã e à tarde, para promover integração, aumentar 

o ânimo no trabalho, aliviar estresse, diminuir tensões e fadigas e prevenir lesões e doenças por 

traumas cumulativos.  

Gerência Executiva de TV Digital 

Esta gerência-executiva foi criada para responder por um projeto em fase prospectiva, o 

Operador de Rede Nacional de TV Pública Digital (RNTPD), que seria uma plataforma comum 

para transmissão das TVs do campo público-estatal, acelerando a migração para o sistema digital, 

com custos menores e atualidade tecnológica garantida. O serviço seria prestado por uma Parceria 

Público-Privada a ser licitada pela EBC. 

Em 2010, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

Monitoramento da consulta pública dos documentos da PPP, no período de 28 de dezembro 

de 2009 a 27 de janeiro de 2010. 

 Planejamento, organização, participação e coordenação das audiências públicas do 

projeto realizadas em 27 e 28/01, respectivamente no RJ e Brasília. 

 Organização, controle, acompanhamento e formulação de respostas às manifestações 

recebidas em consulta pública – total de 284 contribuições, sendo 119 jurídicas, 128 técnicas e 37 

econômicas. 

 Organização, controle, acompanhamento e formulação de respostas às manifestações 

recebidas nas audiências públicas do RJ (27/1) e Brasília (28/1). 

 Consolidação, em conjunto com a Diretoria Jurídica da EBC, do relatório de 

contribuições e respostas. Ato contínuo, envio ao Tribunal de Contas da União (TCU), conforme 

Instrução Normativa nº 52/TCU. 



 

88 

 

 Reuniões técnicas com o Ibama, para adequação das diretrizes ambientais do projeto, 

bem como para que o licenciamento ambiental seja realizado de forma global pelo Instituto, 

seguindo a Resolução CONAMA 237/1977. 

 Alteração dos documentos da PPP para o tipo licitatório Técnica e Preço. 

 Reuniões com o TCU, para discutir pontos da PPP, entre os quais os critérios de 

pontuação da proposta técnica. 

 Análise e distribuição, entre EBC e parceiro privado, dos riscos inerentes à PPP, bem 

como dos mecanismos de mitigação. 

 Definição do modelo de arbitragem (Lei nº 9.307/1996) para dirimir eventuais 

conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato de Concessão Administrativa. 

 Estudo sobre reversibilidade dos ativos da RNTPD. 

 Suporte à Diretoria Executiva da EBC na articulação junto ao Ministério da Fazenda, 

com vistas à utilização do Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas (FGP) e à possibilidade 

da SECOM/PR figurar como contratante na PPP e a EBC atuar como interveniente no contrato. 

 Revisão do Edital da PPP (e anexos), para encaminhamento ao Ministério do 

Planejamento. 

 Adequação e padronização dos documentos do projeto, de acordo com os modelos de 

PPP e de concessão adotados pelo governo federal (Pontal, Data Center). 

 Implantação de metodologia de controle de alterações no projeto da RNTPD. 

 Participação em reuniões periódicas com o ministro da Secom/PR, Franklin Martins, 

para prestar contas e aprovar alterações no projeto da PPP. 

 Reuniões na Câmara dos Deputados, Senado, STF e ministérios da Educação e 

Comunicações, para atualização e discussões sobre a RNTPD. 

 Testes de cenários econômico-financeiros do projeto frente às demandas do TCU, 

Ministério do Planejamento, Tesouro Nacional, BNDES e parceiros. 

 Reuniões com a equipe de estruturação da PPP do Pontal, da Codevasf, visando 

trocar experiências e know-how nas áreas econômico-financeira e jurídica. Acompanhamento da 1ª 

etapa da licitação do Pontal na sede da BM&FBovespa. 

 Participação em reunião e seminário do Conselho Curador da EBC que debateu o 

projeto do Operador da RNTPD. Formulação de respostas às manifestações do Conselho Curador, 

especialmente quanto aos aspectos técnicos e jurídicos (escolha da modalidade licitatória). 

 Representação institucional da EBC junto ao Fórum do Sistema Brasileiro de TV 

Digital, bem como participação nos debates relacionados à expansão do ISDB-T. 

 Representação institucional da EBC em reuniões com radiodifusores do Chile, Peru, 

Equador, Venezuela e África do Sul. 

 Participação nos seguintes eventos: 

 Seminário PPP América Latina–Salvador/BA; 

 Amostra INOVA CTIC, que divulgou produtos e serviços na área de TIC; 

 Broadcast & Cable - Feira Internacional de Tecnologia em Equipamentos e 

Serviços para Engenharia de Televisão, Radiodifusão e Telecomunicações (São Paulo/SP); e 

 Congresso da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão e 

Telecomunicações – SET 2010 (São Paulo/SP). 

 Participação no Grupo de Trabalho Conjunto EBC/Telebrás, criado com os seguintes 

objetivos: 

 Identificar pontos de sinergia nos projetos RNTPD e PNBL; 

 Desenhar cenários de possível compartilhamento de infraestrutura; e 

 Propor modelo de negócio entre as duas empresas. 
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 Análise dos diferentes regimes legais e regulatórios aos quais os serviços de 

Radiodifusão e de Telecomunicações estão submetidos. 

 Colaboração no estudo jurídico sobre os aspectos legais acerca do uso de 

infraestrutura e equipamentos de propriedade de terceiros, para o provimento do serviço de 

radiodifusão pública. 

3.1.2.3.6 Infraestrutura, Operações e Tecnologia de Radiodifusão 

Operações 

 Toda a produção própria de conteúdos da EBC, seja da TV Pública, dos serviços prestados 

ao Governo Federal, do Canal NBR, bem como transmissões ao vivo, sejam emissoras de radio, 

foram realizadas com o apoio técnico e operacional da Diretoria de Suporte. Evita-se repetir agora a 

lista de produções e transmissões já mencionada pelas respectivas diretorias produtoras ou 

responsáveis por programação e conteúdo. Vale porém registrar os eventos mais relevantes que 

envolveram grandes operações de radiodifusão: 

1. Eleições 2010 – Suporte operacional para a complexa cobertura da Diretoria de 

Jornalismo, observando diretrizes para a cobertura de todos os candidatos com isonomia de espaço 

e relevância nos noticiários da EBC. 

2. Diplomação e Posse Presidencial – A EBC realizou a transmissão oficial da 

diplomação da presidenta Dilma Rousseff e preparou, em dezembro de 2010, para a transmissão 

oficial da posse presidencial, comandando um pool de emissoras de televisão, integrado pelas 

emissoras Globo, SBT, Record, Band, Rede TV, Canção Nova, TV Câmara e TV Senado, além da 

EBC, coordenadora geral do pool. O evento exigiu o envolvimento direto de mais de 240 

profissionais. Foram utilizados no pool 02 helicópteros (Record), 01 câmera tipo bolha móvel 

(Globo) e 49 câmeras de última geração, 04 gruas, 06 unidades móveis, 08 sistemas de up-links, 06 

fibras ópticas, o que garantiu total segurança na transmissão do sinal, disponibilizado para as 

emissoras nacionais, internacionais, sites e blogs. 

3. Redes obrigatórias – Durante o ano de 2010 foram geradas 19 redes obrigatórias de 

rádio e TV, com pronunciamentos do Exmo. Senhor Presidente da República e Ministros de Estado. 

4. Café com o Presidente – Gravação e geração de 39 edições do programa, tendo sua 

veiculação sido suspensa no período de 23 de agosto a 31 de outubro, durante a propaganda 

eleitoral gratuita da eleição. O sinal do programa foi distribuído pelo sistema RADIOSAT, via 

satélites analógico e digital, e pôde ser acessado e utilizado gratuitamente por qualquer emissora de 

rádio do País. 

5. Campeonato Brasileiro da Série C – Transmissão dos jogos das quartas de final, 

semifinal e final. 

6. Eventos com o Presidente da República - A equipe de externa da EBC 

acompanhou o presidente da República em todas as viagens nacionais. Os eventos foram 

transmitidos ao vivo pela NBR e distribuídos às principais redes de TV do país e correspondentes 

internacionais. Para acompanhar o presidente, a EBC rodou cerca de 91.000 quilômetros em 

viagens terrestres pelas várias regiões do País. Foram mais de 200 eventos com a presença do 

presidente da República em 2010. 

7. TV NBR – A TV NBR transmitiu na íntegra todos os eventos nos quais o presidente 

da República participou em 2010, totalizando 6.728 horas e um total de 342 eventos. 

Modernização tecnológica 

Através da Diretoria de Suporte e da Diretoria de Tecnologia da Informação e da 

Comunicação a EBC realizou importantes aquisições e ações para a modernização de seu parque de 
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produção e de transmissão de rádio e de televisão. Foram realizados investimentos da ordem de R$ 

93,4 milhões e destes, R$ 70,5 milhões, ou 71,25% do total, foram direcionados para modernização 

tecnológica. 

 Com estes investimentos foram adquiridos sistemas de produção e transmissão, de 

armazenagem e gerenciamento de conteúdos, componentes para estúdios e transmissões para novos 

canais de televisão e equipamentos para substituição do parque de produção e de transmissão das 

emissoras de radio, há anos sucateadas. 

 Boa parte destes investimentos beneficia a nova sede da EBC em Brasília, onde estão em 

construção cinco estúdios de televisão e oito estúdios de rádio. Houve ainda investimentos na 

construção de uma nova torre no estado do Maranhão e em reformas nas unidades do Rio de 

Janeiro. 

Algumas ações que merecem destaque: 

São Paulo: 

 Instalação do segundo estúdio da TV Brasil, com 300 m2 e capacidade para abrigar três 

cenários simultâneos; 

 Aumento da capacidade de captação de imagens, com troca das câmeras e das ilhas de 

edição; 

 Instalação de móveis técnicos; 

 Instalação de novos sistemas de intercomunicação 

 Melhoria na central técnica, no controle mestre  e no parque de antenas 

 Instalação de fibra ótica para entrega do sinal à NET TV. 

Rio de Janeiro: 

 Aumento da capacidade de captação de imagens, com troca das câmeras e das ilhas de 

edição; 

 Renovação técnica do estúdio de jornalismo; 

 Instalação de um sistema de up-link para captação de cenas externas; 

 Novos equipamentos de iluminação para estúdios; 

Brasília  

 Instalação de 12 decks de gravação 

 Reforma de dois estúdios da TV Brasil 

 Instalação de três unidades móveis de  up-link  

 Instalação de central de microondas na Torre de Brasília 

 Instalação de novo transmissor de TV Digital 

 Substituição do sistema irradiante da TV Brasil 

 Sistema de No-Break e grupo gerador próprio 

São Luiz (MA): 

- Reformas no prédio-sede 

- Construção de nova torre de TV 

- Instalação de duas ilhas de edição e três câmeras digitais 
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Investimentos em rádios: 

 Novo transmissor de OM na rádio MEC-AM de Brasilia 

 Novo transmissor para MEC-FM – RJ 

 Aumento da captação de áudio para as diferentes emissoras EBC-Radio 

 Novos transmissores de OM para Rádio Nacional (ainda não entregue) 

 Reforma da casa de transmissores em Brasília 

 Recuperação do transmissor de alta potencia no parque do Rodeador; 

Expansão da rede de canais públicos de rádio e televisão 

 Em 2010 foram iniciadas as transmissões das seguintes estações de retransmissão da TV 

Brasil: 

 RTV analógica em Tabatinga (AM); 

 RTV analógica em Campos dos Goytacazes (RJ); 

 RTV analógica l em Macaé (RJ); 

 RTV analógica em Cabo Frio (RJ); 

 Foi implantada também a emissora de rádio FM em Foz do Iguaçu/PR, em convênio com a 

Força Aérea Brasileira. 

Durante o ano, também foram realizados os trabalhos para operação do gap filer do Gama-

DF, que permitirá transmitir o sinal da TV Brasil digital naquela cidade. Foi construído um abrigo, 

instalado o sistema irradiante e transmissor, faltando apenas a conclusão dos testes e ativação da 

estação. Foi realizada licitação com o objetivo de adquirir abrigos (contêineres) para instalação dos 

equipamentos de transmissão para estações retransmissoras em 11 (onze) cidades. 

Melhorias tecnológica - Radiodifusão  

São Paulo – A EBC promoveu expressiva modernização tecnológica na unidade da empresa 

em São Paulo, com a instalação de equipamentos para o segundo estúdio digital de alta definição, 

proporcionando maior capacidade de produção. Este estúdio possui aproximadamente 300 metros 

quadrados, o dobro do anterior. O projeto foi concebido em alta definição desde a captação até 

monitoração, para disponibilizar melhor qualidade aos programas da emissora. A atualização 

tecnológica obtida com a reposição de equipamentos resultará em aumento da capacidade de 

produção de novos programas e melhoria na captação de sons e imagens pela produção e 

jornalismo.  

Foram também realizadas diversas melhorias na central técnica para oferecer maior 

segurança e confiabilidade na emissora. A modernização tecnológica do sistema EBC incluiu, 

ainda, melhorias na recepção dos sinais de eventos jornalísticos externos com a instalação de antena 

de satélite de 3,2m de diâmetro, o que possibilita receber o sinal das externas de jornalismo com 

maior confiabilidade e qualidade técnica. 

Foram promovidas melhorias no controle mestre para aumentar a confiabilidade da emissora 

e possibilitar novas funcionalidades e instalados equipamentos para ingestão de material em 

multiformatos (máquina Beta SP / Beta Digi e HDCam para ingestão das inserções eleitorais 

obrigatórias). Foi feita a instalação, configuração e testes de equipamentos para envio de sinais do 
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estúdio, via fibra óptica, aos distribuidores de TV a cabo da cidade de São Paulo (NET), 

melhorando significativamente a qualidade do sinal da programação de São Paulo. 

Houve melhorias no Centro de Transmissão da EBC em São Paulo, localizado na Torre da 

TV Cultura no Sumaré, onde estão os transmissores analógicos e digitais da TV Brasil.  

Rio de Janeiro – Nesta unidade da EBC, a modernização tecnológica incluiu a reposição de 

21 câmeras de câmeras com capacidade de captação em alta definição para atendimento às áreas de 

produção e jornalismo. Foram implantadas ilhas de edição não-linear, estações de computação 

gráfica e estações fixas de pós-produção de áudio Pro Tools. Houve renovação técnica do estúdio de 

jornalismo, com instalação de equipamentos de alta definição, para a melhoria na apresentação dos 

telejornais, aumento na capacidade de geração e de produção de novos programas. 

Foi feita também a instalação de um sistema de up-link fixo para subida do sinal da 

programação da TV Brasil Rede, para melhoria na qualidade do sinal transmitido pela emissora 

cabeça de rede a partir do Rio de Janeiro. Após a conclusão da reforma nos três estúdios de 

televisão no Rio de Janeiro, será instalado um conjunto de equipamentos de iluminação para 

renovação técnica.  

Brasília – A EBC realizou ampla modernização tecnológica na TV Brasil, com entrada em 

operação de novos equipamentos de áudio e vídeo, instalação de sete ilhas de edição não-lineares e 

reposição de equipamentos com capacidade de captação em alta definição. Houve renovação 

técnica nos dois estúdios da TV Brasil e foi instalado up-link fixo para subida de sinal da 

programação da TV Nacional Brasil – NBR e TV Brasil Internacional, obtendo-se redução nos 

custos operacionais com o cancelamento de contrato de locação existente. 

Foi instalada a Central de Recepção de Microondas na Torre de Televisão em Brasília com 

capacidade de recepção de sinais analógicos e digitais, implantado o novo transmissor principal de 

TV digital com potência de 6kW e substituímos o sistema irradiante da TV Brasil, Canal 15 e 

substituído o sistema irradiante da TV Brasil (analógico - Canal 2). 

São Luis (MA) – Nesta unidade da EBC também foi promovida a modernização nas 

instalações e reequipamento tecnológico da estrutura do canal televisivo, com aquisição e 

implantação de novos equipamentos. Foi encaminhado o projeto de substituição da torre atual de 

transmissão de São Luis, que se encontra em condição precária de conservação e sem condições de 

instalação de novo sistema de transmissão digital para a localidade. 

Tecnologia da Informação e Comunicação  

Ações desenvolvidas em 2010: 

A) Reestruturação e ampliação da unidade de TI: 

 Contratação de novos profissionais para exercerem as funções de gerência e 

coordenação das áreas de desenvolvimento, infraestrutura e suporte; 

 Contratação de serviços auxiliares para as áreas de desenvolvimento e infraestrutura; 

 Treinamento e qualificação dos profissionais da DTIC; 

 Instalação de um novo Data-mídia Center (ambiente seguro para as informações da 

EBC); 

 Solução para disponibilizar conteúdos na web; 
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 Substituição de equipamentos (servidores, computadores, notebooks, softwares e 

equipamentos de segurança); 

 Implantação de Sistema Integrado de Gestão Administrativa; 

 Implantação do Sistema da Publicidade Legal; 

 Desenvolvimento e implantação do sistema unificado de apuração das eleições da 

EBC; 

 Redesenho e desenvolvimento de novos sites; 

 Instalação de infraestrutura da DTIC no Rio, SP e MA. 

B) Digitalização do processo produtivo da EBC: 

 Customização e implantação de Software de Gestão de Mídias Digitais com código 

aberto e sem limitações de licenças, o que permitirá à EBC ampliar para suas demais 

unidades e a Rede futuramente; 

 Treinamento das equipes finalísticas na utilização do sistema; 

 Aquisição de 3 (três) Storages (Equipamentos para Armazenar as informações da 

EBC), com as seguintes capacidades: 

o 150 TB (terabytes) a ser instalado em Brasília; 

o 50 TB (terabytes) a ser instalado no Rio de Janeiro e São Paulo. 

 Aquisição de 3(três) fitotecas robotizadas, com as seguintes capacidades: 

o 40 (slots) a ser instalado em Brasília, 

o 24 (slots) a ser instalado no Rio de Janeiro e São Paulo. 

 Prospectar soluções alternativas de cenários virtuais; 

 Implantação do Media-Center da EBC (ITVP); 

 Complementos do MAM 2ª etapa; 

 Aquisição de Servidores de vídeo e Playout; 

 Laboratórios de Inovação em TV Digital. 

C) Mudança para a nova sede: 

 Infraestrutura computacional básica para suporte às atividades na nova sede; 

 Instalação de um CPD provisório com alta-disponibilidade; 

 Cabeamento estruturado; 

 Rede wireless (sem fio); 

 Conexão a INFOVIA; 

 Contingência de banda larga, via prestadora (Embratel) e outro backbone federal, via 

RNP ou INFOVIA Brasil (Ministério do Planejamento). 

Segurança da Informação 

 Foi iniciada a reestruturação da política de Segurança da Informação tendo como base a 

padronização das redes corporativas das sede de Brasília e Rio de Janeiro. Foram executados os 

seguintes itens: 

1. Padronização de firewall através de aquisição do Fortigate 620B para os CPD (Brasília 

e Rio de Janeiro) da EBC; 

2. Padronização do uso de Zona Desmilitarizada para os CPDs; 

3. Planejamento da nova política de endereçamento de rede; 

4. Aquisição de IPS para os CPDs; 
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5. Implantação de uma sala cofre para a sede de Brasília; 

6. Limpeza na base de identidade de usuários; 

7. Padronização dos CPDs de LTO como principal estratégia de backup; 

8. Migração do sistema de e-mail e colaboração (Zimbra) da versão comunitário para 

versão com suporte; 

9. Adoção de política de expiração de senha. 

 Desenvolvimento e produção de sistemas: 

No ano de 2010 a DTIC desenvolveu sistemas a partir das demandas produzidas pelas EBC. 

 Portal Publicidade Legal – Sistema de gerenciamento de publicação de avisos, 

balanços, relatórios e outros textos que órgãos e entidades da administração pública 

federal estejam obrigados a divulgar por força de lei ou regulamento; 

 Agência Brasil – Sítio da Agência de Notícias da EBC; 

 Rádio Agência – Sítio com spots audiofônicos digitais produzidos pela 

Superintendência de Rádio da EBC; 

 Sistema de apuração das eleições 2010 – Sistema de acompanhamento da apuração 

das eleições de 2010; 

 Jethro – Sistema de Diárias e Passagens – É o sistema de gerenciamento de diárias 

e passagens; 

 iAcervo - Sistema de Gerenciamento do Tráfego de fitas televisivas – É o sistema 

que faz o controle das fitas de video (analógico), controlando todo acervo de 

produção televisiva da EBC; 

 iSollo - Sistema online de Licenciamento de Obras – É o sistema que faz o 

gerenciamento de obras televisivas para licenciamento de exibições; 

 Nova Intranet – Migração da Intranet para Drupal; 

 TVBrasil Internacional – Sítio institucional do canal televisivo da TVBrasil 

Internacional; 

 Site da cobertura da Copa São Paulo 2010; 

 Site da cobertura da Copa do Mundo 2010; 

 Site do Festival Musical da Rádio Nacional 2010; 

3.1.2.3.7 Administração e Gestão do Programa EBC 

Esta ação do Orçamento da EBC reúne as atividades de gestão da empresa que garantem as 

condições para o cumprimento dos Objetivos Gerais e das finalidades legais. As atividades 

relacionadas estão concentradas na Secretaria-Executiva.  

Durante o ano de 2010, houve a implementação de melhorias fundamentais nos fluxos e 

procedimentos administrativos de forma a contemplar, no menor tempo possível, as respostas das 

solicitações das áreas finalísticas da empresa. 

Ao longo do ano, foi iniciado o processo de migração dos dados dos antigos sistemas 

utilizados na área de gestão de pessoas e patrimônio para novos sistemas contratados pela EBC. 

Essa migração permitiu a agregação de dados e facilitou o acesso a informações cadastrais e de 

registro de pessoal da Empresa. Além disso, a implementação de um novo sistema na área de 

viagens, permitiu a otimização de fluxos possibilitando que as autorizações fossem realizadas de 

forma eletrônica, minimizando o tempo de resposta e agilizando o processo. 
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Novas normas estão em processo de tramitação com o objetivo de melhorar e atualizar os 

procedimentos da EBC, amoldando-se às inovações doutrinárias e jurisprudenciais dos tribunais de 

justiça e de conta. 

1.  Gestão de Pessoal 

A área de Gestão de Pessoas compreende as atividades que propõem, planejam e executam 

políticas que envolvem a inteligência técnica, perfil profissional e pessoal necessário para a 

construção da Missão, dos Objetivos Estratégicos e dos Planos de Ação da EBC.  

Composição da Força de Trabalho 

TABELA XXIV – DETALHAMENTO DO QUADRO DE PESSOAL 

Discriminação 
Dezembro 

31/12/09 

Dezembro 

31/12/10 

Variação % de 

Dez/09 a Dez/10 

Quadro Permanente de Pessoal 931 913 - 1,93 

Permanente  809 816 0,87 

Cedidos a outros órgãos 60 62 3,33 

Afastados (Licença Médica ou Licença sem Vencimentos) 62 35 - 43,55 

 

Cargo em Comissão  370 419 13,24 

Não permanente  320 367 14,69 

Requisitados de outros órgãos   43 52 20,93 

Afastados  07 0 - 100 

 

Contratados por Tempo Determinado  177 156 - 11,86 

 

Total 1.478 1.488 0,68 

Fonte: Gerência Executiva de Administração/Sistema Rubi/QLP. Posição em 31/12/2010. 

Comparando dezembro de 2009 com o mês de dezembro de 2010, houve um acréscimo de 

10 empregados no quadro de empregados da EBC. Dos 1.488 empregados, 61% são do quadro 

permanente, 28% são cargos comissionados e 11% são contratados por prazo determinado. Do total 

de empregados, 864 estão na área fim e 624 na área meio. 

Concurso Público 

Com o objetivo de substituir os contratos por tempo determinado e funções da antiga 

Radiobrás, a EBC planejou, ao longo de 2010, o concurso público da Empresa. Durante o exercício, 

foi realizado o levantamento de necessidades da EBC e definida a empresa que realizará o concurso 

em 2011. A empresa escolhida foi o Centro Seleção e de Promoção de Eventos – CESPE/UnB, que 

deverá realizar o concurso contemplando todas as sedes da EBC: Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, 

São Paulo/SP, São Luiz/MA e Tabatinga/AM, sendo que nesta última, as provas serão realizadas na 

cidade de Manaus/AM por questão de logística.   
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Capacitação 

O Programa de Desenvolvimento de Pessoas busca oferecer condições para que as pessoas 

agreguem competências, habilidades e conhecimentos valorizados pelo mercado de trabalho de 

forma que o empregado encontre a sua satisfação e autoconhecimento ao promover os objetivos da 

empresa. 

Durante 2010, a EBC ofereceu atividades de capacitação ao seu corpo funcional permitindo 

a qualificação de 628 empregados. A Empresa investiu R$193.343,94 nas 91 atividades de 

capacitação focadas em cursos, congressos, seminários, palestras e eventos. O investimento per 

capita atingiu R$ 307,87 por empregado. Do total das capacitações, 45 foram destinadas para a área 

meio e 40 para a área fim. 

TABELA XXV - DEMONSTRATIVO DE CAPACITAÇÃO/2010 

ESPECIFICAÇÃO Externo Interno Total 

Nº DE EVENTOS 79 12 91* 

CARGA HORÁRIA 3.993 302 4.295 

Nº PARTICIPANTES 178 450 628 

INVESTIMENTO (R$) 187.460,94 5.883,00 193.343,94 

Fonte: Gerência Executiva de Administração 

Nota: O Curso de MBA em TV Digital/UFF, iniciou em 2010 e terá duração de 25 meses. 

 

2.  Benefícios 

2.1.  Atividades realizadas em 2010 

 Recadastramento e conferência de todos os benefícios para implantação no novo 

programa da folha de pagamento. 

 Criação e emissão da Cartilha dos Benefícios para melhor divulgação e 

esclarecimento. 

 Campanha de divulgação do Plano de Previdência Privada em parceria com a 

BBPrevidência. 

 Realização de Palestra para esclarecimento sobre os Benefícios. 

 Atualização dos dados da BBPrevidência para implantação do novo módulo para 

emissão, crítica e acertos dos arquivos via Web. 

 Estudo para melhoria dos benefícios da BBPrevidencia. 

 Administração e Acompanhamento dos Benefícios. 

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. 

 Auxílio-Creche 

A EBC concede o benefício Auxílio-Creche a todos os empregados da Empresa, inclusive 

aos cedidos e requisitados, com filhos na faixa etária de três meses completos a sete anos 
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incompletos. Durante o ano de 2010, o auxílio foi pago a 213 empregados, totalizando 243 

beneficiários. 

 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 2010, o auxílio era pago a 27 

empregados, totalizando 29 beneficiários. 

 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 

disponibilidade orçamentária. Até outubro de 2010 o valor mensal praticado era de R$ 624,00. Com 

o avanço das negociações do Acordo Coletivo 2010/2011, o valor do benefício passou para R$ 

656,50. 

Em 31 de dezembro de 2009, 1.421 empregados foram beneficiados com o Auxílio-

Alimentação. 

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 escolhido pelo empregado. Em 2010, 1090 pessoas entre empregados e 

dependentes foram beneficiadas pelo plano odontológico oferecido pela EBC. Além disso, 1.133 

empregados foram beneficiados nos planos de saúde que a EBC possui convênio. 

3.  Saúde e Segurança do Trabalho 

Durante o exercício de 2010 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. Ao longo do ano, foram realizadas 612 

exames ocupacionais, 269 atendimentos médicos e 705 atendimentos de primeiros socorros 

(aconselhamento em saúde e encaminhamento para hospitais). 

Para proporcionar mais segurança para os empregados da EBC e proteção do patrimônio, a 

Empresa passou a contar com uma equipe de brigadistas especialmente capacitada para atuar na 

prevenção, abandono e combate a um princípio de incêndio e apta a prestar os primeiros socorros a 

possíveis vítimas. 

4.  Logística 

A Logística compreende o planejamento e controle das atividades de gestão de contratos, 

licitação, protocolo, arquivo, almoxarifado, serviços gerais, transporte 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. 

Em 2010 foram concluídos 339 processos de compras nas modalidades de inexigibilidade, 

dispensa de licitação, adesões e os processos não aplicáveis à lei nº 8.666/93. 
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Na área de contratos meio, a EBC aprimorou a redação das cláusulas de qualificação, 

pagamento, repactuação, vigência e foro. Também foi alterada a forma de divulgação dos empenhos 

nas cláusulas orçamentárias dos aditamentos, gerando redução de custos para EBC, com 

públicações no Diário Oficial da União – DOU. Além disso, o procedimento tornou a revisão do 

instrumento mais rápida. 

No setor de licitações e contratos, a demanda de aquisições de materiais e serviços da EBC 

cresceu de forma exponencial sendo o pregão eletrônico a modalidade mais utilizada na empresa 

proporcionando maior celeridade no tempo das aquisições. Foram realizadas 138 licitações tendo 

uma média mensal de 11 tomadas por mês. Dentre as licitações feitas 64 atenderam diretamente as 

áreas finalísticas da empresa e 74 são serviços administrativos que servem de forma indireta à 

empresa como um todo como aquelas prestações de serviços continuados de limpeza e conservação, 

vigilância, brigadista, recepcionista, manutenção predial, dentre outros. Ao final de 2010, foram 

firmados 162 contratos e realizados 152 aditivos.  

 A área de Gestão de Contratos e Convênios da EBC passou a gerir os processos 

administrados por empenho, bem como as atas decorrentes de SRP (Sistema de Registro de Preços), 

que somados aos demais Contratos, totalizaram 747 instrumentos contratuais onerosos, 

representando um percentual de acréscimo de 48% em relação ao exercício anterior.  

Durante o ano de 2010, as despesas de contratos efetivamente processadas e pagas até o dia 

31/12/2010 representaram o total de R$ 175.081.758,89, superior em 27% em relação ao ano de 

2009. 

5.  Arquivo 

Em 2010 foi realizado diagnóstico quantitativo do acervo herdado pela EBC, com o objetivo 

de preservar a memória institucional e dos veículos de comunicação do Governo Federal no Brasil. 

TABELA XXVI – INVENTÁRIO DO ACERVO HERDADO PELA EBC 

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 Executiva de Administração 

 

Também foi concluído o trabalho de tratamento, organização e guarda no arquivo deslizante 

das pastas com Processo Judiciais – Ações Trabalhistas e dossiês de ex-empregados, organização e 

arquivamento de 2.080 processos financeiros do exercício de 2008, de 278 Livros Diários da 

RADIOBRÁS e EBC dos exercícios de 2005 a 2008, de documentos de incorporação da 

EBN/RADIOBRÁS do ano de 1988 e Prestações de Contas da RADIOBRÁS de 1976 a 2006. 
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Além disso, foram digitalizadas pela Presidência da República 6.798 fotografias de ex-

Presidentes da República. Também foram tratadas, listadas em planilha e acondicionadas em 

embalagem especial 2.025 (duas mil e vinte e cinco) fotografias de eventos na Câmara dos 

Deputados, Senado Federal, Ministérios da Fazenda e das Relações Exteriores. 

Atualmente os documentos audiovisuais da EBC, que consistem em aproximadamente 16 

mil fitas Betacam de 10, 20, 30, 60 e 90 minutos e U-Matic, estão em processo de transferência para 

o Centro de Documentação localizado na sede da Empresa. 

6.  Patrimônio  

 Ao longo de 2010 foi efetuado o tombamento e cadastramento no Sistema de Patrimônio – 

SISPAT dos bens adquiridos no decorrer do exercício, perfazendo o total de 10.484 itens, no valor 

total de R$ 70.877.820,30. Entre os bens adquiridos, estão os móveis para as instalações da nova 

sede e equipamentos de Televisão de ultima geração para transmissão digital. Atualmente a EBC 

possui 126 equipamentos, no valor residual total de R$ 3.150.589,73 cedidos a terceiros, sob o 

regime de Contrato de Cessão de Uso, bem como 564 bens de terceiros em uso nas suas instalações. 

Em relação aos imóveis, a área de patrimônio da EBC realizou o acompanhamento junto à 

Diretoria Jurídica e SPU nos processos de averbações da RADIOBRÁS, das 

transferências/regularizações da União no Rio de Janeiro, Maranhão, Amazonas, Acre, Rondônia e 

Distrito Federal para a EBC e da EBC para terceiros, bem como da aquisição do prédio da sede da 

Empresa em Porto Alegre/RS.  

7.  Viagens 

Em 2010, o setor de viagens da EBC assumiu a tarefa de abertura dos processos de 

Pagamento de Diárias e Afastamento do País, em atendimento à CISET/PR e, também a de públicar 

os afastamentos do país no Diário Oficial da União. Também foram realizadas 3.700 autorizações 

de viagens eletrônicas – AV´s e 2.200 Prestações de Contas de Viagens – PCV´s. 

A EBC também realizou a melhoria no fluxo de tramitação das faturas da Eurexpress 

Turismo, encerrando com o enorme ciclo de atrasos nos pagamentos.  

Destaca-se a emissão de 5.618 bilhetes aéreos emitidos e/ou reemitidos em 2010, ao custo 

total de R$ 3.243.112,90. 

Ao longo do ano, a EBC implantou o sistema JETRO, que permitiu a criação do módulo de 

PCV eletrônica, parte integrante do Sistema JETRO. Esse sistema possibilitou que 658 PCV´s de 

2010 fossem redigitadas para exportação ao Portal da Transparência. 

8.  Orçamento e Finanças  

Execução Orçamentária 

 A EBC teve seu orçamento aprovado em Lei, no montante de R$ 453,9 milhões. Durante o 

Exercício Financeiro foram solicitados créditos suplementares que acresceram seu orçamento em 

aproximadamente 7,5%, perfazendo um total de R$ 488,2 milhões no final do ano. O orçamento 

total liberado foi da ordem de R$ 483.415 mil e destes foram executados (empenhados) R$ 470.410 
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mil, o que representou cerca de 97% do Limite Orçamentário disponibilizado para Empresa em 

2010.  

 Investimentos  

 Em 2010 a EBC adquiriu imóvel em Porto Alegre/RS para instalar escritório regional 

visando a futura expansão da TV Brasil. O gasto enquadrou-se no grupo de Inversões Financeiras. 

Somando os investimentos à compra do imóvel em Porto Alegre, foram empenhados em 

investimento cerca de R$ 98,9 milhões, 21% do orçamento executado.  

 A Empresa manteve praticamente o mesmo montante de aquisições, se comparadas ao ano 

anterior. No entanto, cabe destacar que as aquisições não foram direcionadas apenas para imóveis, 

máquinas e equipamentos. Estas continuam a representar a maior parte das aquisições, 71,2%, mas 

a aquisição de direitos autorais resultantes dos investimentos em produções e coproduções, que 

revertem para o patrimônio da EBC, atingiram o montante de R$ 28,4 milhões em 2010. 

 Pessoal 

Os gastos em pessoal, que abrangem não apenas a Folha de Pagamento, mas também 

Sentenças Judiciárias e Previdência Privada apresentaram um crescimento da ordem de 19% 

passando de 136,6 milhões em 2009 para 163,1 milhões em 2010. Se for considerado apenas o 

empenhado em folha de pagamento, R$ 154,6 milhões, o crescimento foi de aproximadamente 

13%. Apesar do crescimento, tanto as despesas de pessoal como a folha mantiveram suas 

participações relativas no orçamento executado em cerca de um terço (34,6%). 

 Custeio 

 O total do custeio em 2010 foi da ordem de 208,2 milhões, 44,3% do orçamento executado e 

representou uma variação de 40%, se comparado a 2009. Entre estas despesas correntes, o destaque 

está no crescimento das despesas diretamente voltadas para a operação das emissoras da EBC. As 

despesas com produção de conteúdo, que somaram 79,5 milhões (incluídas as despesas com a 

ACERP) e aquelas com telecomunicações/satélites, que atingiram 25,7 milhões, são os exemplos 

mais importantes deste esforço.   

Custos Operacionais 

 Em 2010, foram apurados custos operacionais da ordem de R$ 236,5 milhões. Estes 

números apropriam os valores efetivamente pagos relativos aos produtos e serviços EBC, quais 

sejam: TV Brasil, NBR, TV Brasil internacional, Rádios e outros serviços como mídia impressa, 

publicidade legal, etc.   

 Entre os custos apropriados, destaca-se a TV Brasil, para a qual foram destinados cerca de 

118,4 milhões, 50 % do total operacional e a TV NBR onde foram apropriados R$ 24,9 milhões, 

10,5% do total. O conjunto das Rádios representou 13,2%, com cerca de R$ 31,2 milhões alocados 

e a TV Brasil Internacional 4,9%, com R$ 11,7 milhões. Os demais serviços somados custaram R$ 

50,2 milhões, 21,2% dos custos operacionais.  
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Receitas Comerciais 

 A receita faturada resultante da comercialização de produtos e serviços prestados pela EBC, 

alcançou o montante de R$ 47,3 milhões, representando um crescimento de 67,2% em relação ao 

exercício de 2009. O serviço de agenciamento de publicidade legal faturou R$ 21,7 milhões, 

13,09% acima do resultado de 2009. Destaca-se o crescimento de 179,57% referente à prestação de 

serviços de comunicação. Este índice foi alcançado, principalmente, devido ao início da prestação 

de serviços à Presidência da República e resultaram em um faturamento de cerca de R$ 25,9 

milhões. 

Impostos 

 No exercício de 2010, foram devolvidos à sociedade R$ 9,2 milhões na forma de tributos 

incidentes sobre o faturamento e o patrimônio da EBC. 

Lucro 

 O lucro do exercício de 2010 é de cerca de R$ 71,8 milhões, que após a constituição de 

reserva legal de R$ 3,59 milhões resultará no lucro líquido de R$ 68,2 milhões. Contribuíram para 

este resultado, o valor de R$ 76,6 milhões originário dos investimentos realizados com a Fonte 

Tesouro.   

 Com base na legislação aplicável, a proposta a ser encaminhada aos órgãos de 

Administração, solicita que não sejam distribuídos dividendos e recomenda que parte do lucro 

líquido, R$ 23,1 milhões, seja destinados a integralizar o capital da EBC, totalizando os 200 

milhões autorizados. É proposto também que o saldo restante do lucro líquido, R$ 45 milhões, seja 

destinado à constituição de reservas. 

 O resultado obtido em 2010 contribui para a estabilidade da empresa a longo prazo, na 

medida em que permite concluir a integralização do capital iniciada nos exercícios anteriores, fruto 

dos investimentos realizados, sem reduzir os gastos correntes - pessoal e custeio.  

Com esta posição alcançada, a EBC reforça suas reservas para fazer frente a qualquer 

resultado negativo em exercícios futuros. 

9.  Desenvolvimento Organizacional 

Processos e Procedimentos Jurídicos  

A Diretoria Jurídica, criada por ato do Conselho de Administração da EBC que aprovou 

alterações ao Regimento Interno da EBC, teve sua estrutura interna inovada a fim de atender as 

demandas da empresa de forma eficiente. Para tanto, obedeceu-se ao princípio da especialização, 

com a previsão de quatro gerências jurídicas que cuidam de matérias específicas e duas assessorias 

especiais, respeitando-se assim, a vocação do corpo de advogados que integram a DIJUR. 

Além da demanda cotidiana da empresa, chama-se atenção a um razoável volume de 

processos administrativos e judiciais que não fazem parte da rotina jurídica da EBC, destacando-se 

os processos da justiça eleitoral e ações dos órgãos de controle como Tribunal de Contas da União - 

TCU e Ministério Público. 
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Faz-se especial destaque às demandas eleitorais ajuizadas por candidatos, partidos políticos 

e coligações no decorrer do pleito de 2010, nas quais a EBC integrou como parte ou era sujeita 

passiva de ordens e determinações contidas nas decisões judiciais. 

Com o levantamento destas ações chegou-se ao número total de 63, as quais a EBC 

respondeu todas e obteve êxito absoluto com decisão favorável, destacando-se o processo que 

atacava a legalidade do programa “Café com o Presidente”.  

Organização interna e padronização de procedimentos  

Em virtude do crescente volume de processos judiciais e extrajudiciais sujeitos a analise da 

DIJUR, fez-se necessário a fixação de ritos e procedimentos internos de controle do fluxo de 

processos  que redundaram em uma maior capacidade de apreciação de matérias, elaboração de 

pareceres e manifestações em processos judiciais. 

A centralização de distribuição de processos e a separação de gerências e assessorias por 

matérias com o controle de prazo dos processos em cada área permitiu a dinamização e a celeridade 

na emissão de pareceres e demais manifestações jurídicas. 

Atividades desenvolvidas 

Apresentação de dados e números sobre a atuação de cada área da Diretoria Jurídica, 

especialmente as que mais respondem às demandas da EBC: 

- Direito da Administração Pública: 

A atuação da DIJUR no âmbito do Direito da Administração Pública teve como enfoque 

fundamental o desenvolvimento de competências institucionais e regimentais que passam pela 

apreciação de matérias relativas aos procedimentos administrativos envolvendo as compras, 

licitações e contratos da empresa. Ao longo do ano, foi produzido um total de 737 documentos entre 

pareceres e despachos saneadores. 

Ajustes e contratação direta 

Em 2010, a Diretoria Jurídica da EBC passou a responder, na área de Ajustes e Contratação 

Direta, por toda a instrução processual dos processos administrativos relacionados a contratos 

finalísticos (quando diretos) e ajustes de toda espécie (entre convênios onerosos, acordos de 

cooperação técnica, termos de cessão e exploração de serviços de radiodifusão sonora, acordos 

internacionais, termos de cooperação e outros ajustes congêneres). A alteração ocorreu em função 

da união de duas áreas da empresa, anteriormente vinculadas à antiga Diretoria Administrativa e 

Financeira (Gerência de Acordos, Convênios e Parcerias e Gerência de Contratos Finalísticos), e 

que migraram para a Diretoria Jurídica. 

As competências atuais iniciam-se na instrução processual, passando por eventuais 

saneamentos dos processos, até a celebração dos instrumentos, a coleta de assinaturas e sua devida 

publicação. Após, os processos são encaminhados para a Gestão de Contratos, ligada à Secretaria 

Executiva da EBC. 

Na formação dos ajustes, faz-se também todo o acompanhamento oficial dos convênios 

onerosos através do Sistema Integrado de Convênios do Governo Federal (SICONV) até a devida 
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publicação, no mesmo sistema, dos instrumentos celebrados entre a EBC e os convenentes. Após, 

os processos passam a ser acompanhados pela Gestão de Convênios, ligada à Secretaria Executiva 

da EBC. 

Cumpre ressaltar que são elaborados também pela DIJUR os respectivos termos aditivos aos 

contratos finalísticos e aos ajustes, bem como todos os editais de licenciamento on-line de longas- 

metragens e curtas-metragens. 

Trabalhos e atividades desenvolvidos em 2010: 

 161 contratos finalísticos, relacionados à produção, apresentação, contratação de 

serviços acessórios à produção de obras audiovisuais e a licenciamentos de obras nacionais e 

internacionais, incluindo termos aditivos celebrados; 

 34 ajustes (entre convênios onerosos, acordos internacionais, acordos de cooperação 

técnica, termos de cessão e exploração de emissoras de rádio); 

 2 editais de chamada pública para cadastramento, seleção e licenciamento de obras 

audiovisuais – longas-metragens de ficção e curtas-metragens de ficção, documentário ou 

animação. 

- Direito Societário: 

A DIJUR tem a competência para a atuação jurídica no âmbito do Direito Institucional, 

Tributário, Previdenciário, Empresarial, Econômico e do Consumidor, seja em matéria consultiva, 

judicial e contenciosa. 

- Contratos de Receita: 

Foram redigidas 949 manifestações, assim distribuídas: 

 apreciação de 667 processos, em caráter definitivo, com despachos ou pareceres de 

aprovação ou corretivos; 

 além da apreciação dos processos referidos, houve necessidade de novas 

manifestações em vários deles, totalizando a realização de 282 intervenções: consultas, 

memorandos, pareceres e outros. 

- Contencioso: 

A) Judicial – trabalhista e cível. 

O contencioso abrange 110 ações cíveis e 205 trabalhistas,constituídos de: 

 147 contestações; 

 13 recursos ordinários/apelações; 

 32 contra-razões de recursos ordinários; 

 07 recursos de revista; 

 07 agravos de instrumento; 

 02 mandados de segurança; 

 02 exceções de pré-executividade; 

 05 embargos à execução; 

 147 audiências inaugurais trabalhistas. 
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Dentre esses trabalhos, destacam-se: 

 As exceções de pré-executividade, mandado de segurança e Embargos à Execução, 

em execução trabalhista coletiva (adicional de insalubridade) promovida pelo Sindicato dos 

Radialistas;  

 Agravo de instrumento - com deferimento de efeito suspensivo - e contestação no 

processo no qual o METRÔ (SP) questiona a cobrança da Contribuição para o Fomento da 

radiodifusão Pública (CFRP); peças cíveis feitas pelo signatário e colegas da Equipe; 

 Contestação à ação popular promovida pelo Sr. Angelo Varela, postulando a 

nulidade de contratos decorrentes dos pregões 082/2009 e 085/2009. 

- Administrativo: 

 11 defesas administrativas - 08 DRT/RIO, 02 MPT/DF e 01 MPT/RIO; 

 02 defesas contra cobrança do Fistel pela ANATEL; 

 01 recurso administrativo contra ato de infração da AGEFIS; 

 03 petições à Procuradoria do Ministério da Fazenda para obtenção de CND; 

 01 requerimento de renovação de CND; 

 03 petições para o Ministério Público do Trabalho; 

 02 petições em processo que tramita na Vara de Ações Previdenciárias; 

 02 correspondências à Gerência administrativa do Rio de Janeiro/RJ; 

 01 minuta de Mandado de Segurança p/ obtenção da CND (obs.: Empresa resolveu 

depositar valores cobrados pelo INSS, se que isso implicasse em reconhecimento de 

dívida, e discutir questão judicialmente); 

 01 relação de passivos previdenciários; 

 01 relatório sobre os temporários para Presidência da Empresa; 

 147 preparações de documentos para contestações em reclamatórias trabalhistas. 

Órgãos de Controle: 

Neste item estão apresentados os quadros nos quais são elencados processos em curso ou 

arquivados em que há intensa atuação da DIJUR na representação e defesa dos interesses e direitos 

da EBC. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

TABELA XXVII – PROCESSOS EM CURSO NO MPT 

PROCESSO EM CURSO NOMINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

Nº Processo 

RADIOBRÁS/EBC 

Nº Processo ÓRGÃO DE ORIGEM Assunto 

1192/2007 OF/CODIN /PRT 1a./ nº 9041/2007 PP 1974/2005-04-MPT 

689/2008 OF PRT 1ª /CODIN 004/287/2008 Apresentação de PPRA Ref. Proced. 1974/2005 

657/2008 OF nº 378/2008 CODIN PI 569/2006-MPT 

1994/2008 OF nº 1876/2008 CODIN PP nº 0702/2008 

1783/2006 OF nº 1014/2006 VPS/CODIN PI nº 608/2006 

092/2006 OF CONDIN PRT 1ª nº 15056/2005 PP 2200 

1612/2006 OF nº 900 /CODIN PI nº 531/2006 

0702/2007 NOTIFICAÇÃO 1060/2007 Representação 0302/2007 

0688/2008 OF Nº 932/2008 AJL/CODIN PP 0248/2008 

0171/2007 OF Nº 42/2007 CONDIN PI nº 759/06 MPT 

0170/2007 OF 047/2007 CONDIN PI Nº 0002/2007-MPT 

1317/2007 OF Nº 1299/2007 CONDIN PI 0503/2006/MPT 

VOL I E II 

0727/2005 

OF nº 0594/2005 CONDIN PI 0146/2005 

0183/2009 OF Nº 2143/2008/CODIN PP 785/2008 

Fonte: Diretoria Jurídica 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

TABELA XXVIII – PROCESSOS EM CURSO NO MPF 

Nº Processo 

RADIOBRÁS/EBC 
Nº Processo ÓRGÃO DE 

ORIGEM 
Assunto Atual andamento 

0405/2008 OF nº 301/2008- PP Representação nº 

1.16.000.001417/2007-59 

Resposta encaminhada 

2191/2008 OF GAB PR/DF/RBnº 

609/2008 

Representação nº 

1.16.000.003714/2008-10 

Resposta encaminhada 

2253/2009 OF nº 669/2009 

LLO/PRDF/MPF 

Representação nº 

1.16.000.001970/2009-53 

Resposta encaminhada 

2162/2009 OF nº 

02/2009GAB/WD/PRDF 

Representação nº 

1.16.000.002406/2009-58 

Resposta encaminhada 

0142/2010 OF nº 001/2010PG/PRDF Representação nº 

1.16.000.004481/2009-53 

Resposta encaminhada 

1466/2009 OF nº 51/2009GAB-

MP/PR/SC 

Procedimento Administrativo nº 

1.33.000.003065/2009-57 

Resposta encaminhada 

1688/2010 OF nº 471/2010-PR/AC - 

RGM 

Procedimento Administrativo nº 

1.10.000.000196/2009-87 

Resposta encaminhada 

0975/2008 OF nº 
126/2008GAB/SECOM/PR 

Informações à PRU/RJ Proc. nº 
2008.51.01.028255-2 – 7ª VF/RJ 

Resposta encaminhada 

Fonte: Diretoria Jurídica 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU 
TABELA XXIX – PROCESSOS EM CURSO NO TCU 

Processos em curso no TCU 

Processo EBC Nº Processo TCU Assunto Motivo/Origem Atual andamento 

0573/2008 TC 006.651/2008-5 Execução de reforma em 
imóvel locado na cidade de 

São Paulo. 

Ofício 755/2008 
TCU – 6ª SECEX. 

RAZÕES DA EBC 
APRESENTADAS.Acórdão 
prolatado – Decisão plenária 

propôs recomendações a EBC e 
gestores 

1623/2009 TC 011333/2009-0 Representação apresentada 

ao TCU pela BK 
Consultoria e Serviços 

Ltda. no âmbito do Pregão 
04/2009 sobre serviços de 

informática 

Ofício nº 726/2009 
– TCU 6a SECEX 

RAZÕES DA EBC 

APRESENTADAS.Acórdão 
prolatado que considerou a 
representação prejudicada. 

1622/2009 TC 012.292/2009-0 Representação da Brasil 
Mídia Digital Ltda. no 

âmbito do Pregão 44/2008. 

Ofício da 6a Secex RAZÕES DA EBC 
APRESENTADAS.Em exame na 

6a SECEX . 

1310/2010 TC 007.117/2010-8 Representação nos Pregões 
78 e 79 de 2009, promovido 

pela empresa Linear 

Equipamentos – 
Transmissão 

Relatório técnico 
da 6a. SECEX 

RAZÕES DA EBC 
APRESENTADAS.Acórdão 

prolatado por não conhecimento 
da representação 

236/2010 TC 000.209/2010-4 Representação no Pregão 
82/2009 promovido pela 

UNITECH 

Ofício 84/2010 
TCU 6a. SECEX 

RAZÕES DA EBC 
APRESENTADAS.Acórdão 

proferido determinando o 

arquivamento do processo por 
improcedência da representação. 

264/2010 Ofício 082/2010 – 
6a. SECEX 

Locação Venâncio 2000 Ofício 82/2010 – 
TCU 6a SECEX 

RAZÕES DA EBC 
APRESENTADAS.Sob análise 

da 6a. SECEX. 

2244/2010(820/2008) TC 012.537/2009-4 Admissão de 8 concursados 
em 2008 – Concurso de 

2006 

Ofício SEFIP RAZÕES DA EBC 
APRESENTADAS.Sob análise 

na SEFIP. 

2460/2010 TC 024.217/2010-7 Representação da 
MAXSYS BRASIL 

COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA. contra o pregão 
eletrônico nº 050/2010 

Acórdão 5360/2010 Julgado pelo TCU. 
Representação tida como 

improcedente sobre o pregão de 
aquisição de equipamentos 

impressão p/ Mídia Impressa. 

0374/2008 TC 17.967/2008 Contratação de serviços de 
transporte 

Ofício 736/20086a. 
SECEX 

RAZÕES DA EBC 
APRESENTADAS.Sob análise 

da 6a. SECEX. 

2446/2010 TC 025.696/2010-6 Representação contra 
pregões 82/2009 e 85/2009 

Ofício 1117/2010-
6a. SECEX 

RAZÕES APRESENTADAS 
PELA EBC.Sob análise da 

SEFTI 

2438/2010 OFÍCIO MP – 
TCU 47/2010 

Ofício do MP TCU sobre 
TecNet 

OFÍCIO MP – 
TCU 47/2010 

Resposta encaminhada ao MP 
TCU com cópia do rito licitatório 

completo 

Fonte: Diretoria Jurídica 



 

108 

 

 

POLÍCIA FEDERAL. 

TABELA XXX – PROCESSOS EM CURSO NA POLÍCIA FEDERAL 

PROCESSO EM CURSO NA 

POLÍCIA FEDERAL 

Nº Processo 

RADIOBRÁS/ 

EBC 

Nº Processo ÓRGÃO DE 

ORIGEM 
Assunto Atual andamento 

0790/2007 OF nº 150/2007-

NO/DREX/SR/DPF/DF 

IPL 04.328/07 - SR/DPF/DF Resposta encaminhada 

3121/2009 OF nº 2056/2010 IPL 1968/2009- 4 -SR/DPF/DF-

DELEFAZ 

Resposta encaminhada 

2041/2010 OF nº 7336/2010 IPL 1738/2009- 4 - SR/DPF/DF Resposta encaminhada 

0839/2010 OF nº 2056/2010 IPL 0769/2005- 4 - SR/DPF/DF Resposta encaminhada 

1217/2010 OF nº 4178/2010  IPL 0518/2010- 4 - SR/DPF/DF  

1218/2010 OF nº 4066/2010  IPL 0504/2010- 4 - SR/DPF/DF  

1509/2010 OF nº 4534/2010  IPL 0551/2010- 4 - SR/DPF/DF  

1968/2009  IPL 1968 Representação EBC contra 
Angelo Varela 

Ajustes Organizacionais de Natureza Administrativa 

Em 2010, a EBC prosseguiu os ajustes organizacionais iniciados em 2009. Foi elaborada 

proposta para um novo formato da estrutura regimental da empresa, definindo separadamente as 

competências das áreas (estruturas organizacionais) e atribuições dos dirigentes. Além disso, 

também foi criada uma proposta de siglas para a identificação das superintendências, diretorias, 

gerências e coordenações da EBC. 

Essa proposta foi apresentada para as Diretorias de Serviço, de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, Jurídica, de Suporte e Secretaria Executiva, com o objetivo de realizar uma análise 

crítica das competências e atribuições do regimento interno, inclusive na definição de nomes de 

algumas gerências e coordenações. 

O novo formato foi aprovado pelas Diretorias de Tecnologia da Informação e Comunicação, 

Suporte e pela Gerência Executiva de Orçamento e Finanças da Secretaria Executiva. A meta para 

2011 é finalizar esse processo com as demais diretorias da Empresa. 

Implantação do Boletim Administrativo Impresso 
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Com o objetivo de ampliar os atos e fatos administrativos relevantes e de interesse coletivo 

para todos os empregados, a EBC lançou, no mês de setembro, o Boletim Administrativo Impresso. 

A publicação, estruturada no formato tablóide e com periodicidade quinzenal, divulgou as 

portarias da diretora-presidente, as resoluções da diretoria executiva, as ordens de serviço das 

diretorias, licenças médicas, férias e viagens. Foram produzidas oito publicações com tiragem de 

500 exemplares e distribuídas nas Superintendências e Diretorias de Brasília e nos escritórios 

regionais de São Paulo e Rio de Janeiro.  

 Gestão de Processos 

Durante o ano de 2010, a Gerência de Desenvolvimento Organizacional da Secretaria 

Executiva elaborou projeto básico para a contratação de serviços técnicos, singulares e 

especializados, com a finalidade de diagnosticar, orientar e auxiliar a EBC na otimização e melhoria 

da gestão de processos já existentes na Empresa, tanto na área meio quanto na área fim e propor sua 

redefinição no sentido de sua agilização e racionalização, em especial nas relações da unidade 

central com as unidades descentralizadas.  

Essa melhoria no fluxo dos processos internos da EBC se dará por meio de projeto que 

avaliará, analisará e melhorará os processos de trabalho, mediante a identificação de oportunidades, 

proposição de metas, soluções, planos de ação e medidas positivas, com o acompanhamento 

sistemático de resultados obtidos nestas diversas fases, incluindo a capacitação da equipe da EBC 

que participará da coordenação e execução do projeto. A contratação dos referidos serviços técnicos 

está prevista para 2011. 

 Normatização 

A elaboração de critérios e padrões para composição, formatação e emissão de normas 

tiveram a sua continuidade durante o ano de 2010. O trabalho envolveu, além da Secretaria 

Executiva, as diversas áreas da Empresa envolvidas na execução dos processos normatizados, bem 

como a Diretoria Jurídica, a quem cabe elaborar o formato jurídico das propostas de normas para 

todas as áreas da Empresa. 

O processo de reformulação das Normas da EBC, ao final do exercício de 2010 apresentou 

três diferentes estágios: normas aprovadas no período; normas elaboradas e em análise pelas áreas 

técnicas e pela Diretoria Jurídica e normas em desenvolvimento pela Coordenação de Normatização 

e áreas técnicas. 

 Em 2010, foram elaboradas 13 normas: Instrumentos Organizacionais e Normativos, 

Regulamento de Pessoal, Hora Extraordinária, Avaliação de Desempenho, Exames Ocupacionais, 

Concurso Público, Procedimentos de Atestados Médicos, Utilização de Controle de Veículos, 

Sindicância, Benefícios e Vantagens, Comercialização, Publicidade Comercial de Institucional para 

Emissoras de Rádio e Televisão e Utilização de Recursos Computacionais.  

Ao longo do ano, foram aprovadas as Normas de Suprimento de Fundos, a de Conduta em 

Período Eleitoral e a de Cessão de Empregados. Além disso, seis normas tiveram o seu processo de 

revisão iniciado: Administração de Material de Consumo, Férias, Concessão de Licença, 

Participação em Concursos e Premiações, Registro de Frequência e Treinamento. 
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10. Instalações 

Nova Sede 

O projeto de mudança de todos os setores da EBC para um único espaço representou a 

unificação da Empresa. Criada em 2007, a EBC exercia suas atividades em cinco prédios em 

Brasília. A partir de maio de 2010, a Secretaria Executiva deu início ao processo de mudança para o 

novo espaço, acompanhada da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, Diretoria de 

Serviços, Diretoria Jurídica, Auditoria Interna e Ouvidoria. 

Além da integração da Empresa, a nova sede trouxe segurança e qualidade de vida para os 

1.473 empregados que trabalham em Brasília. Localizada no Venâncio 2000, a nova estrutura 

ampliou os espaços, oferecendo mais conforto para os seus trabalhadores e seus visitantes.  

Um exemplo dessa melhoria para os empregados foi o setor administrativo da EBC que 

funcionava em um espaço restrito na 502 norte. O novo espaço propiciou mais motivação para os 

empregados na execução de suas funções, o que também representou mais celeridade nos processos 

administrativos.  

Com mais de 17 mil metros quadrados, a nova sede abrigará todas as unidades 

administrativas da empresa em Brasília, as redações e estúdios da TV Brasil e do canal NBR, as três 

emissoras de rádio, a agência de notícias (Agência Brasil). A mudança desses canais públicos irá 

ocorrer em 2011. Além disso, a nova sede também reservou um espaço destinado para a 

preservação do Acervo da EBC.  

Foram investidos no edifício sede R$ 15,8 milhões (somados custeio e investimento, 

incluídos aluguel, condomínio, serviços contratados e compra de mobiliário). 

A nova sede da EBC também recebeu toda a infraestrutura de TI para o funcionamento das 

áreas meio e fim: 

 Infraestrutura computacional básica para suporte às atividades na nova sede. 

 Instalação de um CPD provisório com alta-disponibilidade. 

 Cabeamento estruturado. 

 Rede wireless (sem fio). 

 Conexão a INFOVIA. 

 Contingência de banda larga, via prestadora (Embratel) e outro backbone federal, via 

RNP ou INFOVIA Brasil (Ministério do Planejamento). 

Para 2011, o desafio será ainda maior, pois a nova EBC estará definitivamente unificada e 

operando com tecnologia digital, o que permitirá um resgate do acervo histórico da TV Brasileira 

aproximando ainda mais a Empresa Pública de Comunicação do cidadão brasileiro. 

Reformas nas Instalações do RJ, SP e BSB 

Prédio „A Noite‟ – No Rio de Janeiro, houve a retomada do 19º andar do prédio 'A Noite', 

para ampliação das instalações da Rádio Nacional AM do Rio. Foram também concluídas as 

negociações com o INPI para elaboração de Projeto Básico para as obras de modernização e 

recuperação do prédio.  
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3.1.3 Programas de Governo geridos pela EBC 

 Cabe à EBC a gestão do Programa “Democratização do Acesso à Informação Jornalística, 

Educacional e Cultural”, código 1032 do Plano Plurianual 2007/2011. 

3.1.3.1 Execução do Programa 

 A Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC teve suas despesas adequadas às receitas, em 

conformidade com a política de gestão, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 12.017, de 12/08/2009, 

Lei Orçamentária Anual nº 12.214, de 26/01/2010, suas alterações e demais legislações 

estabelecidas pelo Governo sobre execução orçamentária e financeira. 

 A dotação orçamentária do Programa de Trabalho “Democratização do Acesso à Informação 

Jornalística, Educacional e Cultural”, constante no SIGPLAN foi de R$ 535.475.814,00, distribuída 

da seguinte forma: EBC – R$ 480.925.814,00; Presidência da República – R$ 54.450.000,00, na 

Ação “Comunicação de Atos e Fatos do Governo Federal; e Câmara dos Deputados - R$ 

100.000,00, na Ação “Implantação do Canal de Televisão Internacional”. Compondo o valor do 

orçamento da EBC, consta, ainda, R$ 7.284.585,00 na Ação “Sentenças Judiciais Transitadas em 

Julgado”, que não é computada na totalização do SIGPLAN (Quadro I).  
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QUADRO I - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO 

 

Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA: 1032 Denominação: Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e 

Cultural 

Tipo do Programa: Finalístico 

Objetivo Geral: Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, 

diálogo social e garantia dos direitos humanos 

Objetivos Específicos: Ampliar o acesso da população a informações jornalísticas, educacionais e culturais, 

contribuindo para a inserção social e desenvolvimento de sua cidadania. 

Gerente: Maria Tereza Cruvinel Responsável: Maria Tereza Cruvinel 

Público Alvo: Sociedade 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa             

Em R$ 

1,00 

Dotação Despesa 

Empenhada 

Despesa 

Liquidada 

Restos a Pagar 

não processados 
Valores Pagos 

Inicial Final 

512.511.395  535.475.814 488.539.128 414.382.356 74.156.772 400.866.100 

Informações sobre os resultados alcançados 

Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) 

Referência Índice 

previsto no 

exercício 

Índice 

atingido no 

exercício 
Data 

Índice 

inicial 
Índice final 

1 

Total de Matérias 

Jornalísticas 31/05/2005 181.585 181.585 466.562 547.163 

Fórmula de Cálculo do Índice 

Somatório de matérias produzidas e veiculadas por todos os veículos da EBC: rádios (Nacional AM, Nacional FM, 
Nacional OC, Nacional do Rio de Janeiro e Radioagência), TVs (NBR e Brasil) e a Agência Brasil. 

Análise do Resultado Alcançado 

No final do exercício de 2010, foram distribuídas 547.163 matérias, atingindo 36,36% acima do previsto para o ano. 

Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) 

Referência Índice 

previsto no 

exercício 

Índice 

atingido no 

exercício 
Data 

Índice 

inicial 
Índice final 

2 

Transmissão de Eventos 

da Presidência da 

República 31/12/2004 100 100 100 100 

Fórmula de Cálculo do Índice 

Percentual da relação entre o número de eventos transmitidos e o número de eventos programados pela Presidência da 

República. 

Análise do Resultado Alcançado 

A EBC transmitiu 100% dos eventos com a participação do Presidente da República, tanto realizados em Brasília, 

como em outros estados e no exterior, pelo canal NBR, cumprindo rigorosamente a meta prevista, com a transmissão 

de 407 eventos ao longo de 2010. 
Fonte: SIGPLAN 

Nota 1: Os valores constantes nas Informações Orçamentárias e Financeiras do Programa divergem do SIAFI pelos seguintes fatores: 1) os dados 

disponibilizados no SIGPLAN não consideram os “Restos a Pagar Não Processados” como Liquidado; 2) no SIGPLAN estão incluídos os valores 

realizados pelos órgãos que executam Ações constantes no Programa “Democratização do Acesso a Informação Jornalística, Educacional e 

Cultural”; 3) o SIGPLAN não considera as despesas realizadas no Programa “Cumprimento de Sentenças Judiciais”.  

Nota 2: O SIGPLAN não mostra os valores de Restos a Pagar Não Processados, sendo assim, o valor informado está considerando o empenha do 

menos o liquidado. 

O orçamento aprovado em Lei, no montante de R$ 453.911.395,00, foi suplementado em 

aproximadamente 7,56% durante o Exercício Financeiro de 2010, perfazendo um total de R$ 

488.210.399,00. Desse valor (Lei + Créditos Suplementares), foram executados (empenhados) R$ 

469.505.698,00 (sem considerar as movimentações recebidas e concedidas), o que representou 

96,17% do autorizado para Empresa no ano 2010. 

 

Considerando que no Exercício 2010 foram bloqueados créditos em investimento, fonte 

própria, no montante de R$ 3.629.226,00, os valores executados (empenhados), em relação ao 

efetivamente liberado, excluídas as movimentações de créditos recebidos e concedidos, foi de R$ 
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482.510.595,74, atingindo o percentual de execução de 97,3%. Não houve nenhum efeito de 

contingenciamento na execução orçamentária do Programa. 

A execução do Programa no exercício seguiu de forma adequada, proporcionando um 

resultado final de aproximadamente 97% do orçamento empenhado e cerca de 85% liquidado ou 

pago, representando um excelente resultado final. 

 O total da movimentação Orçamentária do Exercício Financeiro de 2010 está espelhado no 

quadro de Execução Orçamentária, no Anexo I. 

3.1.3.2 Execução Física das Ações 

 
QUADRO II – EXECUÇÃO FÍSICA 

 

Função 
Sub- 

função 
Programa Ação 

Tipo 

da 

Ação 

Prioridade Unidade de Medida 
Meta 

prevista 

Meta 

realizada 

Meta a 

ser 

realizada 

 em 2011 

04 301 1032 
20CW 

Assistência Médica aos Servidores e 

Empregados – Exames Periódicos 

A 3 Servidor Beneficiado 

 

1.025 
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1.025 

04 301 1032 

2004 

Assistência Médica e Odontológica 

aos Servidores, Empregados e seus 

Dependentes 

A 3 Pessoa Beneficiada 

 

3.108 

 

 

3.526 

 

3.757 

04 365 1032 

2010 
Assistência Pré-Escolar aos 

Dependentes dos Servidores e 

Empregados 

A 3 Criança Atendida 260 243 261 

04 306 1032 
2012 

Auxílio alimentação aos Servidores e 

Empregados 

A 3 Servidor Beneficiado 1.463 1.421 1.530 

04 331 1032 
2011 

Auxílio Transporte aos Servidores e 

Empregados 

A 3 Servidor Beneficiado 670 476 654 

04 722 1032 

2675 

Comunicação e Transmissão de Atos 

e Fatos do Governo Federal 

A 3 Matéria Distribuída 

 

401.276 

 

547.163 123.089 

04 122 1032 
0110 

Contribuição à Previdência Privada 
OP 3 - 

Não há 

previsão de 

execução 

física na LOA 

- - 

04 722 1032 

20B5 

Gestão do Sistema Público de 

Radiodifusão e Comunicação 

A 3 

Programação 

Difundida/ 

Hora 

 

4.834 

 

 

8.046 

 

8.760 

04 122 1032 
2272 

Gestão e Administração do Programa 
A 3 - 

Não há 

previsão de 

execução 

física na LOA 

- - 

04 722 1032 

7134 

Implantação do Canal de Televisão 

Internacional 

P 3 

Canal de Televisão 

Implantado 

(percentual de 

execução) 

 

10 

 

 

7,68 

 

20 

04 722 1032 

128Z 

Implantação do Sistema Público de 

Televisão Digital 

P 3 

Sistema Implantado 

(percentual de 

execução) 

 

1 

 

 

0,23 

 

5 

04 722 1032 

2670 

Serviços de Produção de Programas 

Culturais e Educacionais 

A 3 
Programa Produzido 

(Minutos) 

 

2.412 

 

34.751 2.412 

Fonte: SIGPLAN e LOA 2010 

Nota 1: A baixa execução da ação 20CW está inerente ao encerramento do contrato com o fornecedor do serviço, em Agosto/2010. Nos meses de setembro, outubro e 

novembro houve a continuidade do processo que licitou novo fornecedor. No mês de dezembro, a EBC retomou as cobranças para os empregados efetivarem a 

realização dos exames periódicos. Houve pouco comparecimento no serviço médico para apresentação dos resultados dos exames, especialmente em razão do recesso 

do fim de ano e férias. 

Nota 2: Há divergência entre a meta prevista para a Ação 2670 cadastrada no SIGPLAN (em quantidade de programas) e a efetivamente utilizada pela EBC (minutos 

de programação), conforme observação inserida no SIGPLAN. 

Nota 3: Os indicadores e metas cadastrados no SIGPLAN não foram alterados após a conversão da Radiobrás em EBC porque o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão não autorizou essas mudanças no Plano Plurianual 2007/2011 (PPA).  
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3.1.4 Desempenho Orçamentário/Financeiro  

 
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 

 

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO 
Código SIAFI da 

UGO 

Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC 20415 20415 

 

3.1.4.1 Programação Orçamentária das Despesas 

 

 O Orçamento, aprovado em Lei para 2010 foi de R$ 453.911.395,00. Durante o Exercício 

Financeiro foram concedidos Créditos Suplementares que o acresceram em aproximadamente 

7,56%, perfazendo um total de R$ 488.210.399,00 no final do ano. Esse valor representou um 

crescimento de 26,03% em relação ao orçamento de 2009, conforme pode ser aferido no Quadro 

III, que resume a programação das despesas nos dois exercícios. Não houve orçamento para 

Reserva de Contingência no período examinado. 

 
QUADRO III - RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS 

Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Despesas Correntes Despesas de Capital 

9 – Reserva de 

Contingência 

Exercícios Exercícios Exercícios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO 259.724.164 536.009.186 129.078.399 232.011.000 - - 

PLOA  252.921.601 339.348.684 129.078.399 109.435.587 - - 

LOA  178.574.576 344.475.808 111.847.704 109.435.587 - - 

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares  121.969.874 46.099.004 57.029.003 4.700.000 - - 

Especiais Abertos 71.960 - - - - - 

 Reabertos - - - - - - 

Extraordinários Abertos - - - - - - 

 Reabertos - - - - - - 

Créditos Cancelados 8.456.038 11.800.000 73.659.299 4.700.000 - - 

Outras Operações - - - - - - 

Total 292.160.372 378.774.812 95.217.408 109.435.587 - - 
Fonte: LEI Nº 12.214, de 26 de Janeiro de 2010, Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI  e SIAFI Gerencial. 

 

3.1.4.1.1 Despesas Correntes 

 

 Nos Grupos das Despesas Correntes (Quadro IV), o Orçamento aprovado em Lei para 2010 

(LOA) mais os Créditos totalizaram R$ 378.774.812,00 sendo R$ 165.493.333,00 em pessoal e 

encargos sociais; o que representou um crescimento de 20,75% em relação a 2009, e R$ 

213.281.479,00 em outras despesas correntes, representando crescimento de 37,51%. A Empresa 

não utilizou orçamento para pagamento de Juros e Encargos da Dívida nos Exercícios 2009 e 2010. 
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QUADRO IV - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES 

Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesas Correntes 

1 – Pessoal e Encargos 

Sociais 

2 – Juros e Encargos 

da Dívida 

3- Outras Despesas 

Correntes 

Exercícios Exercícios Exercícios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO 107.345.633 176.433.397 - - 152.378.531 359.575.789 

PLOA  100.543.070 140.138.748 - - 152.378.531 199.209.936 

LOA  100.543.070 140.138.748 - - 78.031.506 204.337.060 

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares  36.514.000 25.354.585 - - 85.455.874 20.744.419 

Especiais Abertos - - - - 71.960 - 

 Reabertos - - - - - - 

Extraordinários Abertos - - - - - - 

 Reabertos - - - - - - 

Créditos Cancelados - - - - 8.456.038 11.800.000 

Outras Operações - - - - - - 

Total 137.057.070 165.493.333 - - 155.103.302 213.281.479 
Fonte: LEI Nº 12.214, de 26 de Janeiro de 2010, Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI e SIAFI Gerencial. 

   

3.1.4.1.2 Despesas de Capital 

 

 Nos Grupos das Despesas de Capital (Quadro V) o Orçamento aprovado em Lei (LOA) 

mais os Créditos totalizaram em R$ 109.435.587,00, representando um crescimento de 14,93% em 

relação a 2009. Desse total, R$ 104.735.587,00 foi em Investimentos, implicando numa variação de 

10,00% sobre 2009 e R$ 4.700.000,00 em Inversões Financeiras. Não houve Crédito nesse Grupo 

em 2009 e nem no Grupo de Amortização da Dívida em nenhum dos Exercícios considerados. 

 

 

 
QUADRO V - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CAPITAL 

Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa de Capital 

4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6- Amortização da 

Dívida 

Exercícios 

Exercícios Exercícios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO 129.078.399 232.011.000 - - - - 

PLOA  129.078.399 109.435.587 - - - - 

LOA  111.847.704 109.435.587 - - - - 

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares  57.029.003 - - 4.700.000 - - 

Especiais Abertos - - - - - - 

 Reabertos - - - - - - 

Extraordinários Abertos - - - - - - 

 Reabertos - - - - - - 

Créditos Cancelados 73.659.299 4.700.000 - - - - 

Outras Operações - - - - - - 

Total 95.217.408 104.735.587 - 4.700.000 - - 
Fonte: LEI Nº 12.214, de 26 de Janeiro de 2010, Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI e SIAFI Gerencial. 
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3.1.4.1.3 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 

 

 A EBC recebeu destaques (descentralizações externas) no total de R$ 904.000,00, para 

Outras Despesas Correntes, sendo R$ 900.000,00 da UG 150010 - Secretaria de Educação a 

Distância/MEC, na Ação “Produção e Veiculação de Programas, Materiais Pedagógicos e de 

Conteúdos Multimídia para a Educação”, destinado a coprodução de séries de programas a serem 

transmitidas pela TV Escola, EBC e Rede Nacional de Comunicação Pública e R$ 4.000,00 da UG 

201002 - Coordenação Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças/MP, na Ação “Assistência 

Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados” para suplementação dos gastos com 

Assistência Pré-Escolar.  

 

 A Empresa concedeu destaques (descentralizações externas), também para Outras Despesas 

Correntes, em conformidade com a Lei nº 11.652, de 07/04/2008, e que totalizaram em R$ 

2.070.577,00 no Exercício. Os destaques foram de R$ 45.040,00 para a UG 153061 - Universidade 

Federal de Juiz de Fora, destinado à avaliação do Telejornalismo da TV Brasil, de R$ 25.537,00 

para a UG 153045 - Universidade Federal do Ceará, para monitoramento da programação infantil 

da TV Brasil e de R$ 2.000.000,00 para a UG 420006 - Secretaria do Audiovisual/MINC para a 

realização de Concurso denominado Curta Criança 2010. Todas as descentralizações foram 

concedidas na Ação “Gestão do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação”, sendo 

formalizadas através de Termos de Cooperação. Não foram recebidos nem concedidos destaques 

para Despesas de Capital.  

 

 
QUADRO VI - MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA 

Valores em R$ 1,00 

Natureza da Movimentação 

de Crédito 

UG 

Concedente 

ou 

Recebedora 

Classificação da 

Ação 

Despesas Correntes 

1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Movimentação 

Interna 

Concedidos - - - - - 

Recebidos - - - - - 

Movimentação 

Externa 

Concedidos 153061 04.722.1032.20B5 - - 45.040 

153045 04.722.1032.20B5 - - 25.537 

420006 04.722.1032.20B5 - - 2.000.000 

Recebidos 150010 12.128.1061.8434 - - 900.000 

 201002 04.365.0750.2010 - - 4.000 

Natureza da Movimentação 

de Crédito 

UG 

concedente 

ou 

recebedora 

Classificação da 

ação 

Despesas de Capital 

4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6 – 

Amortização 

da Dívida 

Movimentação 

Interna 

Concedidos - - - - - 

Recebidos - - - - - 

Movimentação 

Externa 

Concedidos - - - - - 

Recebidos - - - - - 
Fonte: LEI Nº 12.214, de 26 de Janeiro de 2010, Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI e SIAFI Gerencial. 

 

 Análise crítica: Tanto os destaques concedidos como os recebidos, com exceção do valor 

destinado à suplementação dos gastos com Assistência Pré-Escolar, estão enquadrados no objetivo 

principal da EBC, que é a implementação, consolidação e gestão do sistema público de radiodifusão 

e comunicação, no Brasil e no exterior. Essa implementação se materializa por meio de produções 

próprias, mas também através da associação com emissoras públicas educativas, culturais e 

universitárias, federais, estaduais, municipais, assim como a busca de parcerias internacionais. Os 

repasses são formalizados através da celebração de Termos de Cooperação Técnica. 
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3.1.4.2 Execução Orçamentária das Despesas 

 

3.1.4.2.1 – Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários da EBC 

 

 Dos gastos efetuados em 2010 - R$ 469.505.698,00, espelhados no Quadro VII, os 

Pagamentos de Pessoal corresponderam a 36,56% do total, ficando abaixo do percentual de 2009, 

que foi de 37,91%. As licitações corresponderam a 27,56% dos gastos, sendo que a modalidade de 

Pregão correspondeu à quase totalidade dessa modalidade de gastos (94,70%). 

 

 Dos valores liquidados, 84,90% foram pagos no Exercício, enquanto em 2009 os 

pagamentos corresponderam a 70,43%, ou seja, o valor inscrito em Restos a Pagar Não Processado 

em 2010 reduziu em relação a 2009. 

 
QUADRO VII - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

 - CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA EBC 
Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação 

Despesa Liquidada Despesa Paga 

2009 2010 2009 2010 

Licitação          145.516.864           129.388.393              57.991.603              77.024.763  

Convite - - - - 

Tomada de Preços                    231.261                     144.655                     183.553                    137.018  

Concorrência                 1.393.502                  3.868.768                  1.393.502                 2.545.922  

Pregão              143.652.101              122.529.970                56.174.548               72.666.823  

Concurso                    240.000                  2.845.000                     240.000                 1.675.000  

Consulta - - - - 

Registro de Preços - - - - 

Contratações Diretas             73.641.148              88.337.844              54.325.031              76.351.603  

Dispensa               19.492.167                30.108.600                17.087.572               28.437.326  

Inexigibilidade               54.148.981                58.229.244                37.237.459               47.914.277  

Regime de Execução Especial               1.487.570                   696.669                1.485.791                   696.669  

Suprimento de Fundos                 1.487.570                     696.669                  1.485.791                    696.669  

Pagamento de Pessoal           144.120.610           171.674.486           139.238.951           170.027.820  

Pagamento em Folha             141.293.499              168.170.390              136.449.776             166.528.035  

Diárias                 2.827.111                  3.504.096                  2.789.175                 3.499.785  

Outros             15.403.148              79.408.306              14.698.752              74.505.326  

Fonte: LEI Nº 12.214, de 26 de Janeiro de 2010, Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI e SIAFI Gerencial. 

 

 

3.1.4.2.2.1 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da 

EBC 

 

 Ao segmentar os gastos da Empresa por Grupos de Despesas, verificamos que o total das 

despesas correntes empenhadas e liquidadas aumentou em 30,03%, sendo que as despesas de 

pessoal cresceram 19,40% e outras despesas correntes tiveram crescimento de 39,81% (Quadro 

VIII). Não houve gastos com pagamento de juros e encargos da dívida em nenhum dos dois 

Exercícios. 

  

 O total pago no Exercício correspondeu a 96,32% e o valor inscrito em restos a pagar não 

processados correspondeu 1,63% do total empenhado e liquidado. Comparando-se ao exercício de 

2009 houve uma queda de 67,39% no valor das despesas inscritas em restos a pagar não 

processados.   
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QUADRO VIII - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE  

DESPESA DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA EBC 
Valores em R$ 1,00 

Grupos de Despesa 
Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

1 – Despesas de Pessoal 
136.622.039 163.129.188 136.622.039 163.129.188 - - 131.592.870 161.486.832 

11 – Vencimentos e 

Vantagens Fixas – 

Pessoal Civil 

76.475.687 89.841.496 76.475.687 89.841.496 - - 73.901.070 88.605.674 

13 – Obrigações 

Patronais 33.265.073 40.537.382 33.265.073 40.537.382 - - 31.026.983 40.537.382 

04 – Contratação por 

Tempo Determinado 
11.276.349 10.865.767 11.276.349 10.865.767 - - 11.273.796 10.465.092 

Demais elementos do 

Grupo 15.604.930 21.884.543 15.604.930 21.884.543 - - 15.391.021 21.878.684 

2 – Juros e Encargos da 

Dívida - - - - - - - - 

3 – Outras Despesas 

Correntes 148.331.190 207.382.330 148.331.190 207.382.330 18.520.930 6.040.006 117.709.053 195.398.085 

39 – Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
102.121.835 154.390.192 102.121.835 154.390.192 14.481.914 2.362.420 78.279.820 148.196.853 

37 – Locação de Mão de 

Obra 10.872.938 17.165.310 10.872.938 17.165.310 - - 9.451.326 15.869.955 

93 – Indenizações e 

Restituições 132.613 8.598.315 132.613 8.598.315 - - 132.613 8.592.820 

Demais elementos do 

Grupo 35.203.804 27.228.513 35.203.804 27.228.513 4.039.015 3.677.586 29.845.294 22.738.457 

Fonte: LEI Nº 12.214, de 26 de Janeiro de 2010, Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI e SIAFI Gerencial. 

Nota: As linhas marcadas com um traço (-) indicam que não houve ocorrência dos itens solicitados nos exercícios de 2009 e 2010. 

 

 

3.1.4.2.2.2 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da 

EBC 

 

 

 Da mesma maneira, as Despesas de Capital tiveram um crescimento de 3,97% no período 

(Quadro IX). Em investimentos houve uma queda de 0,72%. O total pago no Exercício 

correspondeu a 39,51% do empenhado e liquidado, sendo inscrito em Restos a Pagar Não 

Processados o valor referente a 54,22% desse item. 

 

  

 Em 2010 houve também gastos em Inversões Financeiras, no valor de R$ 4.460.000,00 

sendo pago 98,00% desse valor no Exercício. O restante foi inscrito em Restos a Pagar Não 

Processados. Em 2009 não houve despesas nessa modalidade. Vale registrar também que não houve 

gasto com Amortização da Dívida nos Exercícios 2009 e 2010.  
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QUADRO IX - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE  

DESPESA DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA EBC 

Valores em R$ 1,00 

Grupos de Despesa 
Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

4 – Investimentos 95.216.110 94.534.180 95.216.110 94.534.180 73.227.852 51.253.854 18.438.206 37.350.264 

52 – Equipamentos e 
Material Permanente 88.111.155 55.707.121 88.111.155 55.707.121 70.709.621 37.129.945 13.851.482 13.956.582 

39 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

6.550.750 33.663.693 6.550.750 33.663.693 2.440.416 12.453.130 4.110.334 19.901.095 

51 – Obras e 
Instalações 84.205 4.355.890 84.205 4.355.890 77.815 1.670.779 6.390 2.685.111 

Demais elementos do 
Grupo 470.000 807.476 470.000 807.476 - - 470.000 807.476 

5 – Inversões 

Financeiras - 4.460.000 - 4.460.000 - 89.000 - 4.371.000 

61 – Aquisição de 
Imóveis - 4.460.000 - 4.460.000 - 89.000 - 4.371.000 

6 – Amortização da 

Dívida - - - - - - - - 

Fonte: LEI Nº 12.214, de 26 de Janeiro de 2010, Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI  e SIAFI Gerencial. 

Nota: As linhas marcadas com um traço (-) indicam que não houve ocorrência dos itens solicitados nos exercícios de 2009 e 2010. 

 

 Análise Crítica: A Empresa efetivou a mudança de sua sede, que objetivou a unificação das 

instalações físicas e da estrutura de pessoal lotado em Brasília. Também manteve e até expandiu a 

contratação de serviços demandados pelo aumento de suas atividades. Foram mantidos também os 

licenciamentos de obras e produções jornalísticas para compor a grade de programação de suas 

emissoras de TVs. A EBC manteve praticamente o mesmo nível de gastos e conseguiu concluir a 

aquisição de um imóvel em Porto Alegre/RS para realizar a expansão do sistema público de 

radiodifusão e comunicação na região sul do Brasil e Mercosul. 

 

3.1.4.2.3 Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por Movimentação 

 

 Os créditos recebidos pela EBC em 2010 totalizaram R$ 904.000,00 em Outras Despesas 

Correntes, sendo R$ 4.000,00 para pagamento de Auxílio-Creche em folha de pagamento e R$ 

900.000,00 em Outros (Quadro XI). Esses valores foram empenhados e totalmente pagos no 

exercício. Não foram recebidas movimentações no Grupo de Investimentos (Despesas de Capital) 

em nenhum dos exercícios considerados. 

 

 O destaque recebido de R$ 900.000,00, refere-se a Termo de Cooperação entre a EBC e a 

UG 150010 - Secretaria de Educação a Distância/MEC, na Ação “Produção e Veiculação de 

Programas, Materiais Pedagógicos e de Conteúdos Multimídia para a Educação”, que destinou-se a 

coprodução de séries de programas a serem transmitidas pela TV Escola, EBC e Rede Nacional de 

Comunicação Pública. A movimentação recebida de R$ 4.000,00, foi a título de suplementação dos 

gastos com Assistência Pré-Escolar, sendo essa despesa totalmente paga no mesmo exercício. Não 

houve recebimento em nenhuma outra modalidade. 
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 Em 2009 foi recebida a descentralização de crédito no valor de R$ 21.600.000,00, visando o 

empenho para o contrato de Gestão entre a EBC e a ACERP. Em 2010 a Ação “Serviços de 

Produção de Programas Culturais e Educacionais (ACERP-OS)” passou a compor o Orçamento da 

EBC. 
QUADRO X - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS 

 CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO 

Valores em R$ 1,00 

Modalidade de 

Contratação 

Despesa Liquidada Despesa Paga 

 2009 2010 2009 2010 

Modalidade de Licitação                        

Convite - - - - 

Tomada de Preços - - - - 

Concorrência - - - - 

Pregão - - - - 

Concurso - - - - 

Consulta - - - - 

Registro de Preços - - - - 

Contratações Diretas     

Dispensa - - - - 

Inexigibilidade - - - - 

Regime de Execução 

Especial 

    

Suprimento de Fundos - - - - 

Pagamento de Pessoal                     4.000                     4.000 

Pagamento em Folha -                      4.000 -                      4.000 

Diárias - - - - 

Outros          21.600.000                900.000          21.600.000                900.000 

Fonte: LEI Nº 12.214, de 26 de Janeiro de 2010, Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI e SIAFI Gerencial. 

Nota: As linhas marcadas com um traço (-) indicam que não houve ocorrência dos itens solicitados nos exercícios de 2009 e 2010. 

 

QUADRO XI - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS 

RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO 

Valores em R$ 1,00 

Grupos de 

Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

1 – Despesas 

de Pessoal 
- - - - - - - - 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

- - - - - - - - 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

21.600.000 904.000 21.600.000 904.000 - - 21.600.000 904.000 

39 – Outros 

Serviços de 

Terceiros – 

Pessoa 

Jurídica 

21.600.000 900.000 21.600.000 900.000 - - 21.600.000 900.000 

08 – Auxílio 

Creche 
- 4.000 - 4.000 - - - 4.000 

Fonte: LEI Nº 12.214, de 26 de Janeiro de 2010, Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI  e SIAFI Gerencial. 

Nota: As linhas marcadas com um traço (-) indicam que não houve ocorrência dos itens solicitados nos exercícios de 2009 e 2010. 

 



 

121 

 

 

3.1.4.3 Receita Faturada 

 

 Objeto da comercialização de produtos e serviços prestados pela EBC, a receita faturada 

alcançou o montante de R$ 46.842.659,21 (quarenta e seis milhões, oitocentos e quarenta e dois 

mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), representando um crescimento de 

64,32% em relação ao exercício de 2009 (Quadro XII). Sendo: 

 

 13,09% - R$ 21.756.043,06 (vinte e um milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, 

quarenta e três reais e seis centavos), do serviço de agenciamento de publicidade legal; 

 179,57% - R$ 25.913.289,47 (vinte e cinco milhões, novecentos e treze mil, duzentos e 

oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos) referentes à prestação de serviços de 

comunicação. Este índice foi alçando, principalmente, devido ao inicio da vigência dos 

contratos de prestação de serviços a Presidência da República. 
 

         QUADRO XII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO 

Valores em R$ 1,00 

FONTE 2009 2010 % 2009/2010 

 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 9.268.851,98 25.913.289,47 179,57% 

 TV BRASIL 156.734,75 -   

 TELEJORNAL IMPRES./ PAUTA 27.690,00 9.480,00 -65,76% 

 MIDIA IMPRESSA 7.855.382,89 7.242.374,80 -7,80% 

 RODEADOR (transmissões de conteúdo de rádio) 1.046.096,55 1.576.949,53 50,75% 

 NBR 182.947,79 8.946.512,14 4790,20% 

 COPIAGEM E EDIÇAO IMAGEM - 22.341,26 -  

 SERVIÇO DE RÁDIO - 768.710,14 -  

 SERVIÇO DE INTERNET - 119.558,68 -  

 SERVIÇO TÉCNICO DE TV E ÁUDIO - 7.227.362,92 -  

 AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE LEGAL 19.237.861,70 21.756.043,06 13,09% 

TOTAL 28.506.713,68 46.842.659,21 64,32% 

Fonte: Gerencia de Finanças / Gerencia Executiva de Orçamento e Finanças / Secretaria Executiva 

 

 

3.1.4.3.1 Títulos a Receber 

 

 

 O total de títulos a receber, R$ 13.305.625,23 (treze milhões, trezentos e cinco mil, 

seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), representa acréscimo de 333,22% em 

relação ao ano de 2009 (Quadro XIII). Este percentual está diretamente relacionado à não quitação 

das notas fiscais emitidas contra a Secretaria de Comunicação da Presidência da República – 

SECOM/PR, que devido a problemas relacionados aos comprovantes de prestação dos serviços não 

efetuou o pagamento de diversas notas fiscais. 
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QUADRO XIII – TÍTULOS PENDENTES DE RECEBIMENTO 

   Valores em R$ 1,00 

SITUAÇÃO 2009 2010 % 2009/2010 

 A VENCER 889.064,76 4.111.570,93 362,46% 

 VENCIDOS 2.182.277,56 9.194.054,30 321,31% 

 TOTAL 3.071.342,32 13.305.625,23 333,22% 

Fonte: Gerencia de Finanças / Gerencia Executiva de Orçamento e Finanças / Secretaria Executiva 

 

GRÁFICO XI – TÍTULOS PENDENTES DE RECEBIMENTO 
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Fonte: Gerência de Finanças / Gerência Executiva de Orçamento e Finanças / Secretaria Executiva 

 

GRÁFICO XII – TÍTULOS A VENCER E VENCIDOS 
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 Destacamos que, se desconsiderarmos o valor relativo à SECOM/PR (R$ 10.437.626,07), o 

resultado seria uma redução de 6,62%, conforme demonstrado no Gráfico XII acima. 

 

3.1.4.3.2 Resultado dos Produtos e Serviços 

 

 A EBC apura os custos operacionais por meio de seus produtos/serviços como os da TV 

Brasil, da NBR, da TV Brasil Internacional, das Rádios Nacional e MEC, da mídia impressa, da 

publicidade legal, entre outros. 

 

 Em 2010, os custos operacionais da Empresa totalizaram R$ 236.577.506,19 contra R$ 

139.373.110,17 em 2009, o que representou um crescimento de 69,74%. Esse aumento ocorreu 

mais significativamente na contratação de serviços destinados à montagem e ampliação da grade de 

programação da TV Brasil. 

 

 O Quadro XIV mostra que o total das receitas faturadas líquidas em 2010 aumentou em 

66,47% em relação a 2009. Este aumento está representado pelo início, em agosto de 2010, dos 

contratos de prestação de serviços à Presidência da República. A prestação desses serviços é feita 

por meio dos produtos da TV NBR e serviço noticioso. O aumento no total das receitas dos 

produtos da TV NBR e do Serviço Noticioso, não foram suficientes para apresentar um resultado 

positivo no exercício em função do ingresso destas receitas ter ocorrido somente a partir de outubro. 

 

 É importante considerar que muitos produtos não são lucrativos porque possuem caráter 

público, sendo obrigatórios para o cumprimento da missão institucional da Empresa: ampliação do 

acesso da população à informação jornalística, educacional e cultural. 
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QUADRO XIV - RESULTADO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 

            Valores em R$ Mil 

PRODUTOS/ 2010 2009 

SERVIÇOS FATURADO CUSTO RESULTADO FATURADO CUSTO RESULTADO 

EMISSORAS DE TV       

TV Brasil -  118.391  (118.391) 150  59.756  (59.606) 

TV Brasil Internacional -  11.797  (11.797) -  5.871  (5.871) 

TV NBR 8.303  24.923  (16.620) 171  17.473  (17.302) 

EMISSORAS DE RÁDIO       

Rádio Alto Solimões -  1.314  (1.314) -  653  (653) 

Rádio MEC AM/RJ -  3.022  (3.022) -  -  -  

Rádio MEC AM/BSB -  5  (5) -  -  -  

Rádio MEC FM /RJ -  1.917  (1.917) -  -  -  

Rádio Nacional AM/ BSB -  6.717  (6.717) -  4.994  (4.994) 

Rádio Nacional AM/Rio -  10.316  (10.316) -  7.633  (7.633) 

Rádio Nacional FM/ BSB -  3.668  (3.668) -  2.839  (2.839) 

Rádio Nacional OC -  4.263  (4.263) -  3.497  (3.497) 

OUTROS PRODUTOS       

Agência Brasil -  7.637  (7.637) -  -  -  

Mídia Impressa 7.241  8.651  (1.410) 7.653  7.103  550  

Publicidade Legal 21.643  5.852  15.791  19.091  4.516  14.575  

Rodeador 1.518  7.507  (5.989) 1.046  6.692  (5.646) 

Serviço Noticioso 8.138  20.597  (12.459) 28  18.346  (18.318) 

TOTAL 46.843  236.577  (189.734) 28.139  139.373  (111.234) 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/Relatórios de Custos 

Nota 1: O Total da receita faturada bruta em 2010 foi de R$ 47,669 milhões, mas, para verificar o resultado dos produtos/serviços foi considerada a 

receita faturada liquida.  

Nota 2: Os custos e as receitas referentes aos contratos 004 e 005/2010, firmados com a SECOM/PR em agosto, ficaram, em 2010,englobados no 

Serviço Noticioso, com exceção da NBR, cujos custos e receitas já eram anteriormente acompanhados. 

Nota 3: No Rodeador estão computados os serviços de transmissão de conteúdos de rádio. 

Nota 4:  A TV Brasil Internacional sucedeu o Canal Integracion. 

 

 

3.1.4.3.3 Gestão Tributária e Regularidade Fiscal 

 

 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. 

 

 

3.1.4.3.4 Valores Devolvidos à Sociedade em Forma de Tributos 

 

 No exercício de 2010, foram devolvidos à sociedade R$ 9,277 milhões na forma de tributos 

incidentes sobre o faturamento e o patrimônio da entidade, conforme discriminado no Quadro XV 

abaixo: 
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QUADRO XV – TRIBUTOS APURADOS EM 2010 

 

TRIBUTOS APURADOS EM 2010 R$ Mil PARTICIPAÇÃO 

Tributos Federais 2.966 32% 

Tributos Estaduais e Municipais 6.311 68% 

Totais (I) 9.277 100% 

Receita Própria (II) 47.669 - 

Tributos / Receita Própria (I /II) - 19% 

Fonte: SIAFI 2010 

 

 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 2011, no valor de R$ 2,339 milhões – IRPJ e R$ 339 mil – CSLL. 

 

 

3.1.4.3.5 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. 

 

 

3.1.4.3.6 Retenção e Regime de Substituição Tributária 

 

 A Empresa está inserida compulsoriamente no 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 2010, realizou retenções na 

importância de R$ 13,314 milhões referentes aos tributos federais e R$ 878 mil referente ao ISS. 

 

 

3.1.4.4 Indicadores 

 

3.1.4.4.1 Indicadores Econômico-Financeiros 

 

3.1.4.4.1.1 Receita Operacional Líquida - Conceito da Legislação Societária 

 

 No exercício de 2010, a EBC auferiu Receita Operacional Líquida de R$ 42,969 milhões, 

originária dos serviços de agenciamento de publicidade legal, prestados aos órgãos da 

administração pública federal, e da comercialização de produtos e serviços de comunicação, com 

um acréscimo de 70,9% em relação ao exercício de 2009. 
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3.1.4.4.1.2 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 2010 somou R$ 42,847 

milhões, que comparado com a arrecadação de 2009, mostra um crescimento de 26,2%; 

 

3.1.4.4.1.3 Produtividade 

 

 A produtividade em 2010, obtida pela divisão da Receita Operacional Líquida pelo número 

de empregados, atingiu R$ 28,9 mil. O que representou um ganho de produtividade de 70% frente 

aos R$ 17 mil obtidos em 2009, como pode ser observado no Gráfico XIII abaixo. 

 

GRÁFICO XIII - PRODUTIVIDADE 

 

Fonte: Gerência Executiva de Orçamento e Finanças 

 

3.1.4.4.1.4 Resultado do Exercício 

 

 O lucro líquido do exercício foi de R$ 71,804 milhões, tendo origem concentrada nas 

subvenções governamentais para investimentos, advindas do Orçamento da União, que tiveram R$ 

76,658 milhões de realização no período (Gráfico XIV). 
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GRÁFICO XIV - RESULTADO NO EXERCÍCIO 

 

Fonte: Gerência Executiva de Orçamento e Finanças 

3.1.4.4.1.5 Patrimônio Líquido 

 

 O lucro líquido de R$ 71,804 milhões foi assim destinado: 1) constituição  da  reserva  legal  

–  R$ 3,590 milhões; 2) reserva de incentivos fiscais de R$ 45,073 milhões; e 3) o saldo de R$ 

23,141 milhões integralizou o Capital Social (Gráfico XV). 

 

GRÁFICO XV - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

3.1.4.4.1.6 Outros Indicadores Econômico-Financeiros 

 

3.1.4.4.1.6.1 Liquidez 

 

 Os índices econômico-financeiros apresentados no Balanço de 2010 demonstram que a 

Empresa encontra-se em confortável situação de solvência. 
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3.1.4.4.1.6.2 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$ 37,807 

milhões; 

 Provisões para ações cíveis: R$ 2,761 milhões. 

 

 

3.1.4.4.1.6.3 Provisão para indenizações trabalhistas 

 

 Em 2010 a provisão para indenizações trabalhistas somou R$ 19,465 milhões. Deste valor, a 

importância de R$ 8,881 milhões 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. 

 

3.1.4.4.1.6.4 Provisões para ações cíveis 

 

 Em 2010 o saldo dessa provisão foi de R$ 2,761 milhões, sendo que, deste montante, R$ 

552 mil foi constituído em consequência da 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 orçamentária financeira acontecerá nos moldes das transferências do 

Tesouro Nacional citado no item anterior. 

 

3.1.4.4.1.6.5 Reversão de provisões 

 

 A reversão de provisões deste exercício, no valor de R$ 4,043 milhões, refere-se a ações 

quitadas que ainda não haviam sido arquivadas judicialmente, ações julgadas improcedentes, e a 

quitação de ações trabalhistas que possuíam resíduos. 
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QUADRO XVI - INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 

INDICADOR 2010 2009 

Liquidez Geral 1,32 1,36 

Liquidez Corrente 1,04 1,08 

Liquidez Seca 1,00 1,05 

Liquidez Imediata 0,42 0,65 

Grau de Endividamento 21% 27% 

Garantia de Capital de Terceiros 381% 268% 

Imobilização do Capital Próprio 91% 86% 

Retorno s/ Patrimônio Liquido 39% 169% 

Solvência Geral 481% 369% 

Fonte: Gerencia Executiva de Orçamento e Finanças 

Nota: Foram excluídas as Despesas Antecipadas do Ativo Circulante nos itens Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Liquidez Seca. 
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3.1.4.2 Indicadores do Balanço Patrimonial 

 

QUADRO XVII - EXTRATO DO BALANÇO PATRIMONIAL (ANÁLISE VERTICAL) 

                                                                                                                                                                  Valores em R$ mil 

EXERCÍCIO 

2010 (A) 2009(B) A/B 

DEZEMBRO % DEZEMBRO % % 

ATIVO 

Circulante 70.098 21,8 75.138 30,0 (6,7) 

Disponível 28.136 8,8 44.484 17,7 (36,8) 

Contas a Receber 38.606 12,0 26.562 10,6 45,3 

Estoques (Almoxarifado) 2.985 0,9 2.647 1,1 12,8 

Despesas Antecipadas 371 0,1 1.445 0,6 (74,3) 

Não-Circulante 251.195 78,2 175.423 70,0 43,2 

Realizável a Longo Prazo 18.446 5,7 18.697 7,5 (1,3) 

Permanente 232.749 72,5 156.726 62,5 48,5 

  Investimentos 59 - 59 - - 

  Imobilizado 204.236 63,6 151.027 60,3 35,2 

  Intangível 27.484 8,6 4.492 1,8 511,8 

  Diferido 970 0,3 1.148 0,4 (15,5) 

Total do Ativo 321.293 100,0 250.561 100,0 28,2 

PASSIVO 

Circulante 66.852 20,8 67.924 27,1 (1,6) 

Fornecedores 21.874 6,8 16.141 6,4 35,5 

Depósitos e Consignações 4.174 1,3 8.712 3,5 (52,1) 

Impostos/Contribuições a Recolher 2 - - - 100,0 

Outras Obrigações a Pagar 40.802 12,7 43.071 17,2 (5,3) 

Patrimônio Líquido 254.441 79,2 182.637 72,9 39,3 

Capital Social 200.000 62,3 176.859 70,6 13,1 

Reservas 54.441 16,9 5.778 2,3 842,2 

TOTAL DO PASSIVO 321.293 100,0 250.561 100,0 28,2 

Fonte: Gerencia Executiva de Orçamento e Finanças 
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QUADRO XVIII – EXTRATO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (ANÁLISE VERTICAL) 

  
                                                                                                                                                         Valores em R$ mil 

EXERCÍCIO 

2010 (A) 2009 (B) A/B 

DEZEMBRO % DEZEMBRO % % 

Receita Operacional Bruta 47.669 110,9 28.507 113,4 67,2 

Dedução da Receita Bruta (4.700) (10,9) (3.370) (13,4) 39,5 

Receita Operacional Liquida 42.969 100,0 25.137 100,0 70,9 

Custo dos Serviços Prestados (236.577) (550,6) (139.373) (554,5) 69,7 

Resultado Bruto (193.608) (450,6) (114.236) (454,5) 69,5 

Outras Receitas/Despesas 

Operacionais 
265.538 618,0 218.299 868,4 21,6 

Administrativas (168.890) (393,0) (164,043) (652,6) 3,0 

Subvenções do Tesouro Nacional 424.030 986,8 377.356 
1.501,

2 
12,4 

Financeiras 5.043 11,7 4.720 18,8 6,8 

Outras Desp/Receitas operacionais 5.355 12,5 266 1,0 2.013,2 

Resultado Operacional 71.930 167,4 104.063 414,0 (30,9) 

Outras Receitas/Despesas (126) (0,3) 10.700 42,6 (98,8) 

Resultado Líquido antes do IR e 

CS 
71.804 167,1 114.763 456,6 (37,4) 

Contribuição Social - - - - - 

Imposto de Renda - - - - - 

LUCRO DO EXERCÍCIO 71.804 167,1 114.763 456,6 (37,4) 

Fonte: Gerencia Executiva de Orçamento e Finanças 

 

 

3.1.4.5 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 (Quadro XIX), onde se encontram realçados os aspectos 

concernentes à relação empresa versus trabalhador, e a Demonstração do Valor Adicionado – DVA 

(Quadro XX), 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 XIX - BALANÇO SOCIAL 
Valores em R$ mil 

BASE DE CÁLCULO 2010 2009 

Receita Líquida (RL) 466.999 402.493 

Lucro Operacional (LO) 71.930 114.763 

Folha de Pagamento Bruta 114.632 99.060 

INDICADORES LABORAIS Valor 
% sobre  

LO 

% sobre 

RL 
Valor 

% sobre  

LO 

% sobre 

RL 

Alimentação 11.164 15,5 2,4 9.393 8,2 2,3 

Encargos Sociais Compulsórios 40.537 56,4 8,7 33.498 29,2 8,3 

Previdência Privada 2.767 3,8 0,6 2.091 1,8 0,5 

Saúde  5.597 7,8 1,2 4.801 4,2 1,2 

Educação 267 0,4 - 230 0,2 0,1 

Creches/Auxílio Creche 1.086 1,5 0,2 943 0,8 0,2 

Outros Benefícios 833 1,2 0,2 936 0,8 0,2 

Total – Indicadores Laborais 62.251 86,6 13,3 51.892 45,2 12,8 

INDICADORES SOCIAIS Valor 
% sobre  

LO 

% sobre 

RL 
Valor 

% sobre  

LO 

% sobre 

RL 

Tributos (excluídos encargos sociais) 8.074 11,2 1,7 10.280 9,0 2,6 

Educação e Cultura 1.232 1,7 0,3 918 0,8 0,2 

Total – Indicadores Sociais 9.306 12,9 2,0 11.198 9,8 2,8 

INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL 2010 2009 

Nº de empregados ao final do período 1.488 1.478 

Nº de admissões durante o período 114 117 

Nº de mulheres que trabalham na Empresa 603 603 

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 40,0% 40,0% 

Nº de empregados portadores de deficiência 11 17 

Fonte: SIAFI / Gerencia Executiva de Orçamento e Finanças 
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QUADRO XX – DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

                                                                                                                                                            
Valores em R$ mil 

APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
DEZEMBRO 

de 2010 
% 

1-RECEITAS 48.373 16,72 

Venda de serviços 47.669 16,48 

Deduções da Receita Bruta (4.700) (1,63) 

Outras Receitas 5.404 1,87 

 

2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 114.636 39,64 

Custos dos Serviços Vendidos 92.719 32,06 

Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros 21.917 7,58 

 

3-VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) (66.263) (22,92) 

 

4-RETENÇÕES 22.506 7,78 

Depreciação, Amortização e Exaustão 22.506 7,78 

 

5-VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) (88.769) (30,70) 

 

6-VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 377.940 130,70 

Receitas Financeiras 5.311 1,84 

Subvenções do Tesouro Nacional 424.029 146,63 

Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos (51.400) (17,77) 

 

7-VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 289.171 100,00 

 

8-DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 289.171 100,00 

Pessoal e Encargos 163.335 56,48 

Impostos, Taxas e Contribuições 33.513 11,59 

Juros e Aluguéis 20.519 7,10 

Resultado Líquido do Exercício 71.804 24,83 

 

Resultado Líquido do Exercício 71.804 24,83 

Integralização de Capital 23.141 8,00 

 Destinação Para Reserva Legal 3.590 1,24 

 Destinação para Reserva de Incentivos Fiscais 45.073 15,59 
Fonte: Gerencia Executiva de Orçamento e Finanças 
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3.1.4.6 Indicadores Institucionais 

 

 
FICHA 1 - TRANSMISSÃO DE EVENTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

Indicador Transmissão de Eventos da Presidência da República 

 

Índice Início PPA Data da Apuração do índice Início PPA 

100 31/12/2004  

 

Índice Previsto ao Final do PPA Unidade de Medida 

0,000  %  

 

Base Geográfica Nacional  

 

Fórmula de 

Cálculo 

Percentual da relação entre o número de eventos transmitidos e o número de eventos 

programados pela Presidência da República.  

 

Comentário 

A EBC transmitiu 100% dos eventos com a participação do Presidente da República, 

tanto realizados em Brasília, como em outros estados e no exterior, pelo canal NBR, 

cumprindo rigorosamente a meta prevista, com a transmissão de 407 eventos ao longo de 

2010. 

 

Índice Previsto para 2010 100,000 
 

 

 

FICHA 2 - TOTAL DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS 

Indicador  Transmissão de Matérias Jornalísticas 
 

Índice Início PPA Data da Apuração do índice Início PPA 

181.585  31/05/2005  

 

Índice Previsto ao Final do PPA Unidade de Medida 

0,000  UNIDADE  

 

Base Geográfica Nacional  

 

Fórmula de 

Cálculo 

Somatório de matérias produzidas e veiculadas por todos os veículos da EBC: rádios 

(Nacional AM, Nacional FM, Nacional OC, Nacional do Rio de Janeiro e 

Radioagência), TVs (NBR e Brasil) e a Agência Brasil.  

 

Comentário 
No final do exercício de 2010, foram distribuídas 547.163 matérias, atingindo 36,36% 

acima do previsto para o ano. 

 

Índice Previsto para 2010 466.562 

  
 

Nota: O índice previsto inclui previsão da Presidência da República. 
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FICHA 3 - IMPLANTAÇÃO DO CANAL DE TV INTERNACIONAL 
 

 

Indicador Percentual de Canal Implantado  

 

Unidade de Medida 
 

%  
 

 

Base Geográfica Internacional 

 

Comentário 

O Canal de Televisão Internacional atingiu 76,8% de sua meta de implantação prevista 

para 2010, que equivale a 7,68% do total a ser implentado. Seu sinal é captado em 49 

países da África, em 13 países da América Latina, em Portugal e nos Estados Unidos.  

 

Índice Previsto para 2010 10% 
 

 

 

FICHA 4 - GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSÃO E COMUNICAÇÃO 

Indicador Programação Difundida  

 

Unidade de Medida 
 

Hora 
 

 

Base Geográfica Nacional 

 

Comentário – A previsão e a meta foram superadas. No total, foram 8.046 horas de programação 

difundida.  

 

Índice Previsto para 2010 4.834 horas 
 

 

 

FICHA 5 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS 

E EDUCACIONAIS (ACERP-OS) 

Indicador Quantidade de minutos produzidos  

 

Unidade de Medida 
 

Minutos 
 

 

Base Geográfica Nacional 

 

Comentário 

A unidade utilizada pela Diretoria de Produção para quantificar a produção de programas 

foi feita em minutos.  A meta realizada em 2010 superou a previsão inicial, chegando - 

ao final do exercício - a 34.751 minutos de produção de programas. 

 

Índice Previsto para 2010 2.412 
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3.2 Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos 

 

QUADRO XXI - RECONHECIMENTO DE PASSIVOS 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil  

Código SIAFI Denominação 

21214.90.01 INSS 

Linha de Detalhe 

UG 
Credor 

(CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2009 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2010 

115406 29979036061794 - - 2.781.074,31 2.781.074,31 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

21214.90.02 FGTS 

Linha de Detalhe 

UG 
Credor 

(CNPJ/CPF) 

Saldo Final em 

31/12/2009 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2010 

115406 00360305000104 - - 731.376,99 731.376,99 

 

Razões: Recursos Orçamentários Insuficientes para o recolhimento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de 

dezembro/2010. 
 

Justificativas: O valor projetado para gastos com Pessoal (Folha e Encargos) que foi informado à área de Orçamento 

no exercício de 2010, visando a solicitação de Créditos Suplementares, ficou abaixo das reais necessidades, sendo o 

orçamento disponível no final do exercício insuficiente para o recolhimento dos encargos da folha de pagamento 

daquele mês. 

 

Observação: Os valores acima foram liquidados e recolhidos em jan/2011, por meio dos documentos nºs 

2011GP800003 a 2011GP800010 e 2011GF800001, dando regularidade à situação. 

 
Fonte: SIAFI 

 

 

3.3 Movimentação e saldos de restos a pagar de exercícios anteriores 

 

 A inscrição de despesas em restos a pagar obedece ao disposto na Lei nº 4.320/1964, que 

considera pertencentes ao exercício financeiro as despesas legalmente realizadas naquele período. 

Assim, as despesas legalmente realizadas, mas não pagas, são inscritas em restos a pagar, que se 

dividem em processados (despesas liquidadas), e não processados (despesas não liquidadas).  

 

 O valor total inscrito em restos a pagar no exercício financeiro de 2010 foi de R$ 

125.730.521,58 (cento e vinte e cinco milhões, setecentos e trinta mil, quinhentos e vinte e um reais 

e cinquenta e oito centavos), que teve uma redução de 4,74%, comparado ao valor do exercício de 

2009 – R$ 131.988.656,47 (cento e trinta e um milhões, novecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e 

cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos).  

 

 Desse total, foram cancelados R$ 16.860.533,06 (dezesseis milhões, oitocentos e sessenta 

mil, quinhentos e trinta e três reais e seis centavos) e pagos R$ 79.028.278,10 (setenta e nove 

milhões, vinte e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e dez centavos), ficando um saldo a pagar 

de R$ 33.470.725,95 (trinta e três milhões, quatrocentos e setenta mil, setecentos e vinte e cinco 

reais e noventa e cinco centavos), equivalente a 26,62% do valor inscrito (Quadro XXII). 

 

 O valor inscrito em restos a pagar processados, R$ 17.347.245,77 (dezessete milhões, 

trezentos e quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos), teve 
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uma redução de 79,57%, considerando os pagamentos e cancelamentos efetuados no decorrer do 

exercício. Em 31/12/2010, o saldo era de R$ 3.543.939,37 (três milhões, quinhentos e quarenta e 

três mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos).  

 

 Com relação aos restos a pagar não processados, dos R$ 108.383.275,81 (cento e oito 

milhões, trezentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos) 

inscritos, permaneceram R$ 29.926.786,58 (vinte e nove milhões, novecentos e vinte e seis mil, 

setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), representando uma redução de 72,39%. 

 

 O pagamento de restos a pagar em 2010 não resultou em impactos negativos na gestão 

financeira. Foi possível ajustar o fluxo financeiro de pagamentos de empenhos do exercício com os 

de anos anteriores. 
 

QUADRO XXII – RESTOS A PAGAR 

                           Valores em R$ 1,00 

Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2010 

2009 20.680.428,90 16.627,15 17.818.973,98 2.844.827,77 

2008 1.384.341,99 156.960,64 613.259,01 614.122,34 

2007 166.251,12 520,00 144.778,86 20.952,26 

2006 111.589,31 1.799,09 - 109.790,22 

2005 14.065,93 13.384,86 - 681,07 

2003 693,00 693,00 - - 

Subtotal 22.357.370,25 189.984,74 18.577.011,85 3.590.373,66 

Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2010 

2009 91.784.782,47 1.359.210,83 61.402.127,33 28.987.444,31 

2008 16.468.014,65 15.329.929,46 236.366,92 901.718,27 

2007 166.478,69 128.854,69 - 37.624,00 

Subtotal 108.383.275,81 16.817.994,98 61.638.494,25 29.926.786,58 

TOTAL GERAL 130.740.646,06 17.007.979,72 80.215.506,10 33.517.160,24 
Fonte: SIAFI 

Nota 1: 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 31/12/10), 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 2011), para os Restos a Pagar do exercício. 

Nota 2: Do montante de R$ 110.471,29 de Restos a Pagar até 2006, destaca-se a parcela de R$ 87.909,86 (79,58%), 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, foi baixado o valor de R$ 145.298,86 (87,40%), em 2010. Do montante de R$ 

1.319.108,40, de Restos a Pagar Processados de 2008, R$ 704.985,98 (53,4%), foram baixados em 2010. As baixas dos restos a pagar processados 

de 2009, em 2010, atingiram 86,2% do valor registrado, enquanto os restos a pagar não processados do mesmo período foram redu zidos em 76,1%. 

Nota 3: O saldo remanescente de Restos a Pagar de exercícios anteriores, refere-se, na sua relevância, a equipamentos adquiridos pela EBC e que 

não foram entregues ou, se foram entregues, não foram instalados, testados e/ou foi realizada a capacitação da equipe da EBC para liberação, em 

virtude das obras porque passa a EBC em Brasília tanto no Venâncio 2000 quanto no SRTVS 701. 

 
 

 

3.4 Recursos humanos da EBC 

 

 A área de Gestão de Pessoas compreende as atividades que propõem, planejam e executam 

políticas que envolvem a inteligência técnica, perfil profissional e pessoal necessário para a 

construção da Missão, dos Objetivos Estratégicos e dos Planos de Ação da EBC.  

 Comparando dezembro de 2009 com o mês de dezembro de 2010, houve um acréscimo de 

10 empregados no quadro de empregados da EBC (Quadro XXIII). Dos 1.488 empregados, 61% 

são do quadro permanente, 28% são cargos comissionados e 11% são contratados por prazo 
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determinado. Do total de empregados ativos, 864 estão na área fim e 624 na área meio. A empresa 

não possui quadro de inativos e o quadro de aposentados está vinculado ao INSS. Ao final de 2010, 

a EBC contava ainda com um quadro de 299 estagiários (Quadro XX 

 

 
QUADRO XXIII – SERVIDORES ATIVOS 

 

Tipologias dos Cargos 
Lotação 

Autorizada 

Lotação     

Efetiva 

Ingressos     

em 2010 

Egressos        

em 2010 

1 Provimento de cargo efetivo   950 11 44 

1.1 Membros de poder e agentes políticos         

1.2 Servidores de Carreira   727 11 23 

     1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão   727 11 23 

     1.2.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado         

     1.2.3 Servidor de carreira em exercício provisório         

     1.2.4 Servidor requisitado de outros órgãos e esferas         

1.3 Servidores com Contratos Temporários   156   21 

1.4 Servidores Cedidos ou em Licença   67     

     1.4.1 Cedidos   62     

     1.4.2 Removidos         

     1.4.3 Licença remunerada         

     1.4.4 Licença não remunerada   5     

2 Provimento de cargo em comissão   538 103 60 

2.1 Cargos Natureza Especial         

2.2 Grupo Direção e Assessoramento superior   420 103 55 

     2.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão   1     

     2.2.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado         

     2.2.3 Servidor de outros órgãos e esferas   52 13 2 

     2.2.4 Sem vínculo   367 90 53 

     2.2.5 Aposentado         

2.3 Funções gratificadas   118   5 

     2.3.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão   118   5 

     2.3.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado         

     2.3.3 Servidor de outros órgãos e esferas         

3 Total   1488 114 104 

Fonte: Gerência Executiva de Administração 
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QUADRO XXIV - RECURSOS HUMANOS POR FAIXA ETÁRIA – EM 31/12/2010 

 

Tipologias dos Cargos 
Até 30 

anos 
De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 

Acima  

de 60 

anos 

1 Provimento de cargo efetivo 140 178 206 317 109 

1.1 Membros de poder e agentes políticos           

1.2 Servidores de Carreira 98 117 157 259 96 

     1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 98 117 157 259 96 

     1.2.2 Servidor de carreira em exercício 

descentralizado 
          

     1.2.3 Servidor de carreira em exercício 
provisório 

          

     1.2.4 Servidor requisitado de outros órgãos e 

esferas 
          

1.3 Servidores com Contratos Temporários 37 53 36 23 7 

1.4 Servidores Cedidos ou em Licença 5 8 13 35 6 

     1.4.1 Cedidos 4 7 13 33 5 

     1.4.2 Removidos           

     1.4.3 Licença remunerada           

     1.4.4 Licença não remunerada 1 1   2 1 

2 Provimento de cargo em comissão 72 136 148 144 38 

2.1 Cargos Natureza Especial           

2.2 Grupo Direção e Assessoramento superior 63 110 113 104 30 

     2.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão         1 

     2.2.2 Servidor de carreira em exercício 

descentralizado 
          

     2.2.3 Servidor de outros órgãos e esferas 1 7 17 26 1 

     2.2.4 Sem vínculo 62 103 96 78 28 

     2.2.5 Aposentado           

2.3 Funções gratificadas 9 26 35 40 8 

     2.3.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 9 26 35 40 8 

     2.3.2 Servidor de carreira em exercício 

descentralizado 
          

     2.3.3 Servidor de outros órgãos e esferas           

3 Total 212 314 354 461 147 

Fonte: Gerência Executiva de Administração 
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QUADRO XXV - RECURSOS HUMANOS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE - EM 31/12/2010 

 

Tipologias dos Cargos 

Primeiro 

Grau 

Incompleto 

Primeiro 

Grau 

Segundo 

Grau ou 

Técnico 

Superior 

Pós 

Graduação, 

Aperfeiçoa-

mento ou 

Especializa-

ção 

Mestrado 

1 Provimento de cargo efetivo 52 76 381 441     

1.1 Membros de poder e agentes políticos             

1.2 Servidores de Carreira 52 64 277 334     

     1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 52 64 277 334     

     1.2.2 Servidor de carreira em exercício 
descentralizado 

            

     1.2.3 Servidor de carreira em exercício 
provisório 

            

     1.2.4 Servidor requisitado de outros órgãos e 
esferas 

            

1.3 Servidores com Contratos Temporários   5 78 73     

1.4 Servidores Cedidos ou em Licença   7 26 34     

     1.4.1 Cedidos   7 26 29     

     1.4.2 Removidos             

     1.4.3 Licença remunerada             

     1.4.4 Licença não remunerada       5     

2 Provimento de cargo em comissão 6 20 190 317 3 2 

2.1 Cargos Natureza Especial             

2.2 Grupo Direção e Assessoramento superior 5 18 147 245 3 2 

     2.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão     1       

     2.2.2 Servidor de carreira em exercício 
descentralizado 

            

     2.2.3 Servidor de outros órgãos e esferas 1 1 11 36 2 1 

     2.2.4 Sem vínculo 4 17 135 209 1 1 

     2.2.5 Aposentado             

2.3 Funções gratificadas 1 2 43 72     

     2.3.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 1 2 43 72     

     2.3.2 Servidor de carreira em exercício 
descentralizado 

            

     2.3.3 Servidor de outros órgãos e esferas             

3 Total 58 96 571 758 3 2 

Fonte: Gerência Executiva de Administração 
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QUADRO XXVI - ESTAGIÁRIOS 

 

Nível de escolaridade 

Quantitativo de contratos de estágio vigentes Custo do exercício 

1º 

Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (Valores em R$ 1,00) 

Nível superior           

Área Fim 283 320 313 299 R$ 862.341,47 

Área Meio 36 35 44 44 R$ 115.790,38 

Nível Médio           

Área Fim 51 56 58 62 R$ 164.150,12 

Área Meio 63 64 70 72 R$ 193.063,80 

Fonte: Gerência Executiva de Administração 

Nota: O quantitativo de estagiários apresentado no quadro refere-se ao saldo em final de cada período. 

 

 
QUADRO XXVII - CUSTOS DE RECURSOS HUMANOS 

 

Tipologias dos 

Cargos 

Vencimentos 

e vantagens 

fixas 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 

Assist. e 

Previd. 

Demais 

despesas 

variáveis 

Total 

Servidores de 

carreira que não 

ocupam cargo de 

provimento em 

comissão 

                

2008 20.512.772,81 80.926,79 4.807.217,63 9.813.284,40 43.452,08   647.420,71 35.905.074,42 

2009 25.273.688,30 288.917,37 5.953.847,34 13.602.498,59 47.073,99   867.683,20 46.033.708,79 

2010 29.784.011,51 374.492,72 7.249.836,64 15.708.136,86 71.174,37   993.166,19 54.180.818,29 

Servidores com 

Contratos 

Temporários 

                

2008 4.098.718,00   648.188,22 318.329,06       5.065.235,28 

2009 8.064.787,02   1.648.531,35 2.237.183,52       11.950.501,89 

2010 7.473.936,18 329,44 1.504.427,12 2.386.859,27       11.365.552,01 

Servidores 

Cedidos ou em 

Licença 

                

2008 1.702.435,49   319.842,36 173.662,42 3.572,21   108.570,42 2.308.082,90 

2009 2.237.142,47   431.757,82 265.671,29 6.807,66   139.343,02 3.080.722,26 

2010 2.661.628,87   542.639,34 269.693,58 8.935,77   167.599,95 3.650.497,51 

Grupo Direção e 

Assessoramento 

superior 

                

2008 456.994,00 11.652.333,31 2.506.214,64 1.522.032,26 33.600,00   23.155,12 16.194.329,33 

2009 18.597,00 23.003.280,53 3.642.237,44 2.041.386,63 111.232,92   30.894,71 28.847.629,23 

2010 19.620,00 28.783.382,68 4.763.805,23 2.563.714,86 118.302,98   29.499,05 36.278.324,80 

Funções 

gratificadas 
                

2008 4.443.037,43 2.825.298,16 1.457.254,25 1.161.552,01 19.516,14   86.283,70 9.992.941,69 

2009 5.434.091,22 4.770.132,18 1.775.060,16 1.154.961,93 11.571,10   120.674,51 13.266.491,10 

2010 5.897.867,59 4.854.296,78 1.948.775,86 1.354.517,90     225.051,30 14.280.509,43 

Fonte: Gerência Executiva de Administração 
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3.4.1 Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 

 

 A EBC possui contratos firmados com empresas privadas que envolvem locação de mão-de-

obra de terceiros. Tais contratos, com suas características principais, encontram-se no Anexo II 

deste Relatório. 

 

 Em relação a alguns instrumentos firmados anteriormente, é importante destacar o 

incremento no valor mensal da prestação de serviços, decorrentes, em especial, de novas dimensões, 

quantidades e especificidades destes contratos e da atualização natural dos valores de mercado da 

prestação de serviços. 

 

 

3.4.2 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 

 

 A Empresa Brasil de Comunicação trabalha com outros indicadores gerenciais de recursos 

humanos. A partir de 2011, a EBC passará a utilizar os indicadores - solicitados pelo TCU - 

relacionados a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, absenteísmo, rotatividade (turnover), 

educação continuada, satisfação e motivação, disciplina, desempenho funcional, níveis salariais e 

demandas trabalhistas. 

 

 

3.5 Transferências mediante convênio e outros instrumentos 

 

 

 A EBC, sucessora da antiga RADIOBRÁS, vem celebrando, desde sua criação em outubro 

de 2007, vários instrumentos de repasse de recursos à iniciativa privada, controlando-os a medida 

de sua celebração. 

 

 Tais instrumentos eram inexistentes na RADIOBRÁS, constituindo inovação trazida pela 

EBC. Os processos de prestação de contas, com suas respectivas análises críticas, vêm sendo 

tratados de forma lenta e gradual, de maneira a assegurar a boa aplicação dos recursos públicos. 

 

 Quando ocorrem situações de inadimplência, a Empresa busca resolver amigável e 

administrativamente a questão, antes da instauração de processo de tomada de contas especial, de 

maneira a tornar tais situações até menos dispendiosas para o erário, sob o ponto de vista 

administrativo. 

 

 Em casos de transferências cujos recursos foram empenhados, mas não repassados 

integralmente no mesmo exercício, são inscritos regularmente em restos a pagar, de maneira a 

assegurar a boa gestão financeiro-orçamentária do erário. 

 

 Verifica-se, ao longo dos anos, com o aprimoramento dos controles e da gestão da Empresa, 

que as parcerias firmadas e o repasse de recursos vêm crescendo ao longo dos anos, tornando a EBC 

parte integrante das políticas de Estado para incentivo primordialmente à cultura nacional, 

conforme exige a Lei nº 11.652/2008. 

 

 Atualmente os processos de celebração e gestão de convênios passam por diversas áreas da 

Empresa, de modo a assegurar a gestão participativa de todos os envolvidos; estando em fase de 

aprimoramento as estruturas da EBC que gerenciam tais instrumentos de repasse. 
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 A EBC está se consolidando como forte instrumento de fomento do setor audiovisual 

brasileiro, ao lado de outras instituições públicas, de maneira a fortalecer o segmento e assegurar o 

cumprimento de seus objetivos institucionais, e busca desenvolver, a cada dia, seus processos 

internos de gestão de transferências. 

 

 Um resumo dos instrumentos celebrados nos últimos três exercícios (Quadro XXVIII), dos 

que estão em vigência em 2011 e exercícios seguintes (Quadro XXIX) e da prestação de contas dos 

repasses (Quadro XXX) está nos quadros abaixo. As complementações encontram-se no Anexo III. 
 

 

 

QUADRO XXVIII – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS 

 PELA EBC NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 
 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 

CNPJ: 09.168.704/0001-42 UG/GESTÃO: 115406/20415 

Modalidade 

Quantidade de instrumentos 

celebrados em cada exercício 
Valores repassados em cada exercício 

(em R$ 1,00) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Convênio 6 2 9 2.847.917,76 2.382.536,00 3.671.721,08 

Contrato de Repasse - - - - - - 

Termo de Parceria - - - - - - 

Termo de Cooperação 3 4 2 1.012.000,00 1.914.600,00 6.070.577,26 

Termo de Compromisso - - - - - - 

Totais 9 6 11 3.859.917,76 4.297.136,00 9.742.298,34 

Fonte: Siafi e Siafi Gerencial. 

 

 

 
QUADRO XXIX – RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA  

VIGENTES EM 2011 E EXERCÍCIOS SEGUINTES 

 
Valores em R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 

CNPJ: 09.168.704/0001-42 UG/GESTÃO: 115406/20415 

Modalidade Quantidade 

% do Valor 
global 

repassado 

até o final do 

exercício de 
2010 

Contratados 
Repassados até 

2010 
Previstos 

para 2011 

Convênio 9 6.158.030,00 5.900.240,00 257.790,00 95,82% 

Contrato de Repasse - - - - - 

Termo de Parceria - - - - - 

Termo de Cooperação 2 4.663.853,00 4.663.853,00 - 100% 

Termo de Compromisso - - - - - 

Totais 11 10.821.883,00 10.564.093,00 257.790,00 97,62% 
Fonte: Siafi e Siafi Gerencial 
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QUADRO XXX – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 

E DE CONTRATOS DE REPASSE. 
Valores em R$ 1,00 

Unidade Concedente 

Nome: EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 

CNPJ: 09.168.704/0001-42 UG/GESTÃO: 115406/20415 

Exercício da 

prestação de 

contas 

Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante 

Repassado) 

Convênios 
Contratos de 

Repasse 

2010 

Ainda no prazo de 

prestação de contas 

Quantidade 1 - 

Montante Repassado 120.000,00 - 

Com prazo de 

prestação de contas 

vencido 

Contas 

prestadas 

Quantidade 2 - 

Montante Repassado (R$) 1.036.418,00 - 

Contas NÃO 

prestadas 

Quantidade 1 - 

Montante Repassado (R$) 350.000,00 - 

2009 

Contas prestadas 
Quantidade 2 - 

Montante Repassado (R$) 1.135.032,00 - 

Contas NÃO prestadas 
Quantidade - - 

Montante Repassado (R$) - - 

2008 

Contas prestadas 
Quantidade - - 

Montante Repassado (R$) - - 

Contas NÃO prestadas 
Quantidade - - 

Montante Repassado (R$) - - 

Anteriores a 

2008 
Contas NÃO prestadas 

Quantidade - - 

Montante Repassado (R$) - - 
Fonte: Gerência de Licitações e Contratos 

 

QUADRO XXXI - VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE  

CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE 
                                                                                                                                                         Valores em R$ 1,00                                                                                                                            

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 

CNPJ: 09.168.704/0001-42 UG/GESTÃO: 115406/20415 

Exercício da 

prestação de contas 
Quantitativos e montantes repassados 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 

Repasse 

2010 

Quantidade de contas prestadas - - 

Com prazo de análise 

ainda não vencido 

Quantidade - - 

Montante repassado (R$) - - 

Com prazo de análise 

vencido 

Contas analisadas 

Quantidade Aprovada - - 

Quantidade Reprovada - - 

Quantidade de TCE - - 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade 4 - 

Montante repassado (R$) 2.140.418,00 - 

2009 

Quantidade de contas prestadas - - 

Contas analisadas 

Quantidade Aprovada - - 

Quantidade Reprovada - - 

Quantidade de TCE - - 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade 1 - 

Montante repassado (R$) 381.032,00 - 

2008 

Quantidade de contas prestadas - - 

Contas analisadas 

Quantidade Aprovada - - 

Quantidade Reprovada - - 

Quantidade de TCE - - 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade - - 

Montante repassado  - - 

Exercícios 

anteriores a 2008 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade - - 

Montante repassado  - - 

Fonte: Gerência de Licitações e Contratos 
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3.6 Atualização de informações no SIASG e SICONV 

 

 A declaração da Gerência Executiva de Administração atestando que as informações 

referentes a contratos e convênios ou outros instrumentos congêneres estão disponíveis e 

atualizadas no SIASG e SICONV está no Anexo IV deste relatório. 

 

 

3.7 Declarações de bens e rendas 
 

 No exercício de 2010, a Empresa deu cumprimento às obrigações estabelecidas pela Lei 

8.730/93, recebendo, por parte de seus empregados (quadro permanente, cargos em comissão, 

contratados por prazo determinado e requisitados) a declaração de bens e rendas com indicação das 

fontes de renda, no momento da posse ou, inexistindo esta, na entrada em exercício de cargo, 

emprego ou função, bem como no final de cada exercício financeiro, no término da gestão ou 

mandato e nas hipóteses de exoneração, renúncia ou afastamento definitivo. 
 
 

3.8 Funcionamento do sistema de controle interno da EBC 

 

 

 As informações sobre ambiente de controle, avaliação de riscos, procedimentos de controle, 

informação e comunicação e monitoramento foram prestadas utilizando o Questionário de 

Avaliação dos Controles Internos (QACI) simplificado, que foi respondido pelas seguintes áreas da 

EBC: Diretorias de Produção, de Suporte e Operação, de Jornalismo, de Serviços, de Tecnologia da 

Informação e da Comunicação, Superintendências de Programação de TV e de Rede e Gerências 

Executivas de Orçamento e Finanças e de Administração da Secretaria Executiva. 

 

 Após o preenchimento do QACI, foi feita a tabulação das respostas, que serviu de base para 

o preenchimento do quadro com as informações sobre o Sistema de Controle Interno da EBC, que 

compõe o Anexo VI deste Relatório. 

 

 

3.9 Sustentabilidade Ambiental 

 

 Em geral, a EBC não tem adotado critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de 

bens, materiais de tecnologia da informação e na contratação de serviços ou obras. A Empresa tem 

adquirido papel reciclado para emissão de notas fiscais. Sempre procura levar em conta a qualidade 

e durabilidade dos produtos e bens que adquire. Promove a separação de resíduos recicláveis 

descartados em quase todas as suas instalações. E tem realizado campanhas de conscientização dos 

servidores para diminuir o consumo de água e energia elétrica. 
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QUADRO XXXII – GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

 

Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em 

consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e 
matérias primas. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados? 

X 

    

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos 

pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de 

conteúdo reciclável. 
X 

    

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por 

fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de 

limpeza biodegradáveis). 
X 

    

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência 

de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como 

critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos? 

X 

    

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor 
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). 

 Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia? 

X 

    

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

 Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? 

Papel reciclado para emissão de notas fiscais. 

 

X 

   

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos 

poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? 

X 

    

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 

 Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios? 

X 

    

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e 
qualidade de tais bens/produtos. 

   

X 

 

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, 

à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam 

o impacto ambiental. 

X 

    

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. 
   

X 

 

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir 

o consumo de água e energia elétrica. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

Por meio de folders e comunicações na intranet da Empresa. 

 

X 

   

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de 

proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus 

servidores. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

X 

    

LEGENDA: Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua 

minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.  

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 
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3.10 Gestão do patrimônio imobiliário da EBC 

 
QUADRO XXXIII – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO                                                             

ESPECIAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 

PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 

RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCÍCIO 2009 EXERCÍCIO 2010 

BRASIL 

Distrito Federal 1 1 

Brasília 1 1 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 2 2 

Rio de Janeiro - Centro 1 1 

Sumaré 1 1 

 

 

 

Total  3 3 
Fonte: Gerência Executiva de Administração 

Nota: A EBC não possui bens imóveis no Exterior. 
 

QUADRO XXXIV - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE                                                                

USO ESPECIAL LOCADOS DE TERCEIROS 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS 

LOCADOS DE TERCEIROS PELA UJ 

EXERCÍCIO 2009 EXERCÍCIO 2010 

BRASIL 

São Paulo 2 2 

São Paulo 2 2 

 

 

 

Distrito Federal 1 1 

Brasília 1 1 

 

 

 

Total  3 3 
Fonte: Gerência Executiva de Administração 

Nota: A EBC não aluga bens imóveis de terceiros no Exterior. 

 

QUADRO XXXV - DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE                                                      

DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA EBC 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel 

Despesa com 

Manutenção no 

exercício 

Valor 

Histórico 

Data da 

Avaliação 

Valor 

Reavaliado 
Imóvel 

Instalaç

ões 

115406 

9701005525006 

(SRTVS-13R/DF) 

 
3 

 
3 R$ 

587.182,75 

 
2002 

- 

 
- 

R$ 
29.350,0

0 

115406 
6001013535006 

(Sumaré/RJ) 
3 3 

R$ 
800.544,45 

2010 - - - 

115406 
6001028905009 
(Praça Mauá/RJ) 

3 3 - - 

R$ 
1.269.142,40 

(ano de 

referência 2009) 

R$ 
374.500,00 

- 

                                                                                                                                             Total R$ 403.850,00 

Fonte: Gerência Executiva de Administração 
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3.11 Gestão de Tecnologia da Informação (TI) da EBC 

 

QUADRO XXXVI – GESTÃO DA TI 

Quesitos a serem avaliados 
Avaliação 

1 2 3 4 5 

Planejamento           

1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como 
um todo.    X       

2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.    X       

3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ. X        

Recursos Humanos de TI           

4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. 

43 

5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade. X          

Segurança da Informação           

6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente 

com segurança da informação.  X         

7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída 

mediante documento específico.        X   

Desenvolvimento e Produção de Sistemas           

8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as 

necessidades da UJ.  X         

9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.        X   

10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade 
oferecidas aos seus clientes.       X    

11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.     X 

Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI           

12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao 

desenvolvimento interno da própria UJ. 0% 

12. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da 

contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.          X 

13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de 

gestão de contratos de bens e serviços de TI.          X 

14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos 

e serviços de TI terceirizados?          X 

Considerações Gerais: 

LEGENDA: Níveis de avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ. 

 

3.12 Utilização de Cartões de Pagamento do Governo Federal  

 As disposições dos decretos 5.355/2005 e 6.370/2008 não se aplicam à EBC, conforme letra 

„d‟ do Quadro A1 da Decisão Normativa 107/2010 do Tribunal de Contas da União (TCU). 

 

3.13 Renúncia Tributária 

 

 As informações sobre Renúncia Tributária não se aplicam à EBC, tendo em vista que a 

Empresa não está legalmente habilitada a qualquer renúncia de receita. 
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3.14 Acórdãos do TCU e relatórios de Auditoria Interna 

 

 Os esclarecimentos solicitados à EBC pelo TCU, por meio de diligências, audiências e 

informações, foram devidamente prestados e suas recomendações foram remetidas às respectivas 

áreas pertinentes para que a aplicação das providências cabíveis. Mesmo procedimento adotado em 

relação aos relatórios de auditoria da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República 

(CISET/PR). 

 

 Informações complementares estão no Anexo VI deste Relatório de Gestão. 

 

 

3.15 Recomendações da Unidade de Auditoria Interna 

 

 As recomendações da Unidade de Auditoria Interna passam por um processo de análise e 

posterior adequação pelas diversas áreas da EBC. No caso das recomendações contidas no Relatório 

Anual de Atividade de Auditoria Interna (RAINT), reproduzido no Anexo VII, informamos que as 

identificadas como não acatadas ou não atendidas estão em análise pelas áreas afetas para sua 

devida implementação. Já as apontadas como não respondidas estão sendo examinadas pelas 

unidades referidas no RAINT, para definir a melhor forma de execução. 
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4 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO 

 

4.1 Declaração do contador 

 

 A declaração do contador responsável pela EBC atestando que os demonstrativos contábeis 

refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade está no Anexo VIII. 

 

 

4.2 Demonstrações contábeis 

 

4.2.1 Lei 4.320/64 

 

 As demonstrações contábeis previstas na lei nº 4.320/64, incluindo as notas explicativas, 

conforme disposto na resolução CFC nº 1.133/2008 (NBC T 16.6), não se aplicam à EBC, tendo em 

vista que a Empresa tem sua contabilidade executada no SIAFI. 
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4.2.2 Lei 6.404/76 

 

4.2.2.1 Demonstrações Financeiras 

 
QUADRO XXXVII - BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO EM 31/12/2010 

 
Valores em R$ 1,00 

 

  ATIVO 

 

321.293.148,78 

    ATIVO CIRCULANTE 70.097.810,54 
      Disponível 28.136.406,06 

        Aplicações Financeiras 28.136.406,06 

      Créditos em Circulação 38.605.579,21 

        Créditos a Receber 32.279.739,79 

          Devedores por Fornecimento 13.137.356,52 

          Créditos Tributários 5.170.983,15 

          Recursos Especiais a Receber 13.865.077,47 

          Créditos Diversos a Receber 106.322,65 
        Devedores – Entidades e Agentes 131.388,84 

        Adiantamentos Concedidos 4.781.588,53 

          A Fornecedores 19.974,14 

          A Pessoal 586.087,97 

          Para Suprimento de Fundos 35.815,34 

          Transferências Voluntárias 4.139.711,08 

        Depósitos Judiciais 1.412.862,05 

      Estoques - Almoxarifado 2.985.378,65 

      Despesas Antecipadas 370.446,62 

    ATIVO NÃO CIRCULANTE 251.195.338,24 
      Realizável a Longo Prazo 18.446.396,79 
        Depósitos Realizáveis a Longo Prazo 3.039,08 

          Depósitos para Recursos 3.039,08 

        Créditos Realizáveis a Longo Prazo 18.443.357,71 

          Empréstimos e Financiamentos 507.841,67 

          Créditos Diversos a Receber 17.935.516,04 

      Investimentos 59.477,23 

        Participações Societárias 59.477,23 

      Imobilizado 204.235.751,49 

        Bens Imóveis 31.537.328,34 

        Bens Móveis 254.463.099,34 

        Depreciações (81.764.676,19) 

      Intangível 27.483.403,71 
        Softwares 3.822.446,97 

        Marcas, Direitos e Patentes 81.503,68 

        Concessão de Direito de Uso 24.405.909,76 

        Amortizações (826.456,70) 

      Diferido 970.309,02 

        Despesas Pré-Operacionais 821.957,46 

        Projetos e Softwares 951.025,44 

        Amortizações 

 

(802.673,88) 

Fonte: Gerência Executiva de Orçamento e Finanças 
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QUADRO XXXVIII - BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO EM 31/12/2010) 

 

 
Valores em R$ 1,00 

 

  PASSIVO 

 

321.293.148,78 

    PASSIVO CIRCULANTE 66.852.025,46 
      Depósitos 4.173.772,52 

        Consignações 5.385,41 

          Pensão Alimentícia 2.863,24 

          Entidades Representativas de Classe 2.516,36 

          Outros Consignatários 5,81 

        Recursos da União 2.442.103,02 

        Depósitos de Diversas Origens 1.726.284,09 
          Créditos de Veículos de Comunicação 1.704.471,14 

          Outros Depósitos 21.812,95 

      Obrigações em Circulação 62.541.592,58 

        Obrigações a Pagar 62.508.767,38 

          Fornecedores 21.874.362,38 

          Pessoal a Pagar 49.849,79 

          Obrigações Tributárias 2.055,71 

          Provisões 40.568.273,40 

          Outras Obrigações 14.226,10 

        Valores em Trânsito Exigíveis 32.825,20 

      Valores Diferidos 136.660,36 

        Repasses Recebidos Diferidos 136.660,36 

    PATRIMÔNIO LÍQUIDO 254.441.123,32 
      Capital Realizado 200.000.000,00 

        Capital Social Subscrito 200.000.000,00 

      Reservas de Lucros 54.441.123,32 

        Reserva Legal 9.368.349,05 

        Reserva de Incentivos Fiscais 45.072.774,27 

  
Fonte: Gerência Executiva de Orçamento e Finanças 
 

 

 

QUADRO XXXIX - MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM 31/12/2010) 

 
Valores em R$ 1,00 

EVENTOS 
CAPITAL 

SUBSCRITO 

CAPITAL A 

REALIZAR 

RESERVA 

LEGAL 

RESERVA DE 

INCENTIVOS 

FISCAIS 

RESULTADO 

DO 

EXERCÍCIO 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 

SALDOS EM 

31.12.2009 
200.000.000,00 (23.140.791,74) 5.778.161,37  0,00 182.637.369,63 

Resultado do 

Exercício 
    71.803.753,69 71.803.753,69 

Integralização de 

Capital  23.140.791,74   (23.140.791,74) 0,00 

       

Constituição de 

Reservas   3.590.187,68 45.072.774,27 (48.662.961,95) 0,00 

       

SALDOS EM 

31.12.2010 
200.000.000,00 0,00 9.368.349,05 45.072.774,27 0,00 254.441.123,32 

Fonte: Gerência Executiva de Orçamento e Finanças 
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QUADRO XL - VALOR ADICIONADO (EM 31/12/2010) 

 
Valores em R$ 1,00 

 % 

   

1-RECEITAS 48.372.705,36 16,72 

(1.1) Venda de Serviços 47.669.332,53 16,48 

(1.2) Deduções da Receita Bruta (4.700.372,89) (1,63) 

(1.3) Outras Receitas 5.403.745,72 1,87 
   

2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 114.635.655,01 39,64 

(2.1) Custos dos Serviços Vendidos 92.718.699,00 32,06 

(2.2) Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros 21.916.956,01 7,58 

   

3-VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) (66.262.949,65) (22,92) 

   

4-RETENÇÕES 22.505.959,39 7,78 

(4.1) Depreciação, Amortização e Exaustão 22.505.959,39 7,78 

   

5-VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA 

ENTIDADE (3-4) 

(88.768.909,04) (30,70) 

   

6-VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 377.940.479,08 130,70 

(6.1) Receitas Financeiras 5.310.843,27 1,84 

(6.2) Subvenções do Tesouro Nacional 424.029.635,81 146,63 

(6.3) Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos (51.400.000,00) (17,77) 

   

7-VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 289.171.570,04 100,00 

   

8-DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 289.171.570,04 100,00 

(8.1) Pessoal e Encargos 163.335.285,45 56,48 

(8.2) Impostos, Taxas e Contribuições 33.513.360,65 11,59 
(8.3) Juros e Aluguéis 20.519.170,25 7,10 

(8.4) Resultado Líquido do Exercício 71.803.753,69 24,83 

(8.4.1) Integralização de Capital 23.140.791,74 8,00 

(8.4.2) Destinação Para Reserva Legal 3.590.187,68 1,24 

(8.4.3) Destinação para Reserva de Incentivos Fiscais 45.072.774,27 15,59 

   

   
           Fonte: Gerência Executiva de Orçamento e Finanças 
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QUADRO XLI - FLUXOS DE CAIXA (EM 31/12/2010) 

 
Valores em R$ 1,00 

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  

  

Lucro Líquido do Exercício 71.803.753,69 

Ajustado por:  

  

Depreciações/Amortizações 22.505.959,39 

  

(Aumento)/Redução de Créditos em Circulação (12.043.319,64) 

  Fornecimentos a Receber (10.066.014,20) 

  Créditos Tributários a Compensar e a Recuperar (1.501.823,57) 

  Recursos Especiais a Receber 2.591.962,71 
  Créditos Diversos a Receber 25.703,69 

  Devedores – Entidades e Agentes (3.572,49) 

  Empréstimos e Financiamentos (8.388,67) 

  Adiantamentos Concedidos (3.081.187,11) 

  

( A ume n t o) / R e d uç ã o  n os  E st oq ue s  d e  M a te r i a i s  d e  C on s um o (338.049,69) 

  

(Aumento)/Redução de Valores Pendentes a C urto Prazo - Ativo 1.073.980,99 

  

(Aumento)/Redução de Ativos Realizáveis a Longo Prazo 250.089,80 

  Depósitos Realizáveis a Longo Prazo 1.740.900,90 

  Créditos Realizáveis a Longo Prazo (1.490.811,10) 
  

Aumento/(Redução) de Depósitos (4.537.651,19) 

  Consignações (877.831,00) 

  Recursos da União (2.355.949,87) 

  Depósitos de Diversas Origens (1.303.870,32) 

  

Aumento/(Redução) de Obrigações em Circulação 5.448.619,01 

  Fornecedores 5.733.064,55 

  Pessoal a Pagar (3.284,32) 

  Encargos Sociais a Recolher (185.446,66) 

  Provisões 219.219,75 
  Obrigações Tributárias 2.055,71 

  Débitos Diversos a Pagar (8.468,21) 

  Valores em Trânsito Exigíveis (308.521,81) 

  

Aumento/(Redução) de Valores Pendentes a Curto Prazo - Passivo  (1.982.641,42) 

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 82.180.740,94 

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 

 

  

( D e s e m b o l s o s )  c o m R e s t o s  a  P a g a r  d e  A t i v o s  P e r ma n e n t e s  (53.089.161,89) 

  

(Incorporação)/ Baixa de Ativos Permanentes (996.515,87) 

CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (98.528.293,05) 

  

FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO (16.347.552,11) 

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES 

(16.347.552,11) 

No Início do Período 44.483.958,17 

No Final do Período 28.136.406,06 

  
Fonte: Gerência Executiva de Orçamento e Finanças 
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QUADRO XLII - RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO BRUTO EM 31/12/2010) 

 
Valores em R$ 1,00 

  

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 47.669.332,53 

Serviços de Comunicação 25.913.289,47 

Serviços de Agenciamento de Publicidade Legal 21.756.043,06 

  

DEDUÇÕES DA RECEITA (4.700.372,89) 
Cancelamentos de Receitas (826.673,32) 

Tributos Sobre Receitas de Serviços (3.873.699,57) 
COFINS (2.262.550,22) 

PASEP (490.879,98) 

ISS (1.120.269,37) 

  

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 42.968.959,64 

  

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (236.577.506,19) 

  

RESULTADO BRUTO (193.608.546,55) 

  

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 265.538.350,93 

Despesas Gerais e Administrativas (168.889.943,71) 
Pessoal (110.149.316,91) 

Salários e Vencimentos (66.564.721,53) 

Indenizações Trabalhistas (9.358.260,53) 

Benefícios Sociais (8.627.469,04) 

Encargos Sociais (20.807.002,81) 

Previdência Complementar (1.283.319,83) 

Diárias (3.508.543,17) 

Remuneração de Dirigentes e Conselheiros (1.702.962,48) 

Consumo de Materiais (2.006.796,78) 

Serviços de Terceiros (29.994.448,29) 

Públicos (3.224.289,96) 
Transportes (4.792.914,28) 

Técnicos (1.989.985,27) 

Seguros (622.331,34) 

Conservação e Manutenção (4.585.147,60) 

Locação de Bens (13.768.398,22) 

Gerais (1.011.381,62) 

  Impostos e Taxas (5.034.269,01) 

  Depreciações e Amortizações (20.000.728,56) 

 Outras Despesas Operacionais (1.421,68) 

Resultado Financeiro 5.043.006,73 

Receitas Financeiras 5.310.843,27 

  (-)Despesas Financeiras (267.836,54) 
Subvenções do Tesouro Nacional 424.029.635,81 

Reversão de Provisão 4.043.159,63 

 Outras Receitas Operacionais 1.312.492,47 

  
Fonte: Gerência Executiva de Orçamento e Finanças 
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QUADRO XLIII - RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO LÍQUIDO EM 31/12/2010) 

 
Valores em R$ 1,00 

  

LUCRO OPERACIONAL 71.929.804,38 

  

OUTRAS RECEITAS  90.650,08 

Receitas Imobiliárias 54.030,90 

Resultado Positivo na Alienação de Bens 5.598,18 

 Receitas Diversas 31.021,00 

  

OUTRAS DESPESAS (216.700,77) 

 Multas (174.144,31) 
 Baixa de Bens do Imobilizado (42.556,46) 

  

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO 

SOCIAL 

71.803.753,69 

  

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 0,00 

  

IMPOSTO DE RENDA 0,00 

  

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 71.803.753,69 

  
Fonte: Gerência Executiva de Orçamento e Finanças 

 

 

4.2.2.2 Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 

 

4.2.2.2.1 Contexto Operacional 

 

 A Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC é uma empresa pública instituída pela 

Medida Provisória nº 398, de 10/10/2007, convertida na Lei nº 11.652, de 07/04/2008, vinculada à 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, por força do Art. 1º, do Decreto nº 

6.246, de 24/10/2007, e organizada sob a forma de sociedade de capital fechado, representado por 

ações ordinárias nominativas, das quais pelo menos 51% (cinqüenta e um por cento) devem ser de 

titularidade da União. 

 

 A Empresa atua como operadora do Sistema de Comunicação de Governo do Poder 

Executivo Federal – SICOM, sendo a agência de divulgação dos atos do Poder Executivo e das 

informações sobre o Estado, governo e vida nacional, através da mídia escrita, fotográfica, 

radiofônica, televisiva e da internet. Atua, também, na distribuição da publicidade legal dos órgãos, 

entidades e sociedades integrantes da Administração Pública Federal. 

 

 

4.2.2.2.2 Apresentação das Demonstrações Contábeis 

 

 A EBC tem sua Contabilidade incorporada ao Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal - SIAFI, de forma total, de onde são extraídos os Relatórios 

exigidos pela Lei nº 4.320/64 bem como o Balanço Patrimonial na forma da Lei nº 6.404/76 e 

alterações emanadas das Leis 11.638/07 e 11.941/09. 
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 As demonstrações foram elaboradas em conformidade com os princípios da legislação 

societária. 

 

4.2.2.2.3 Principais Práticas Contábeis 

 

 As principais práticas contábeis adotadas pela Empresa são resumidas a seguir: 

 

4.2.2.2.3.1 Apuração de Resultados 

 

 A apuração é feita de acordo com o regime contábil de competência, destacando-se os 

seguintes procedimentos: 

 

 Os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais incidentes 

sobre os ativos e passivos, de curto e longo prazo, são apropriados “pro-

rata die”; 

 As provisões sobre férias e 13º salário, bem como os encargos, são 

reconhecidas por competência mensal, segundo o período de aquisição.  

 

4.2.2.2.3.2 Provisão para créditos de liquidação duvidosa 

 

 A relevância dos créditos a receber, originários das receitas próprias, é composta por órgãos 

da administração pública federal. A Empresa admite perdas somente depois de esgotados os 

procedimentos para recebimento dos créditos, independentemente dos seus valores e datas de 

vencimento.  

 

4.2.2.2.3.3 Estoques  

 

 O estoque é constituído pelo almoxarifado de materiais de consumo, valorizados ao custo 

médio de aquisição, tendo em vista a ausência de efeitos relevantes sobre os seus itens. 

 

4.2.2.2.3.4 Investimentos 

 

 Os investimentos estão demonstrados pelo custo de aquisição ou de integralização e não se 

constituem em valores relevantes. 

 

4.2.2.2.3.5 Imobilizado 

 

 Está demonstrado pelo valor de incorporação dos bens recebidos da União e pelo custo de 

aquisição e/ou construção para os bens adquiridos após a constituição da Empresa, diminuídos da 

depreciação acumulada, cujo cálculo foi realizado pelo método linear. 

 

4.2.2.2.3.6 Intangível 

 

 Refere-se aos registros de marcas da Empresa, softwares, domínios e direitos de uso, 

principalmente no que se refere ao uso de nomes de programas de rádio e televisão, e produções 

cinematográficas.  

 

4.2.2.2.3.7 Diferido 

 

 Refere-se às despesas pré-operacionais bem como gastos incorridos com reestruturação que 

contribuem para o aumento do resultado de mais de um exercício social, permanecendo nesta 
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classificação até sua completa amortização (Art. 299-A da Lei nº 6.404/76 introduzido pela Lei nº 

11.941/2009). 

 

4.2.2.2.3.8 Depreciações e Amortizações 

 

 Do valor total das depreciações e amortizações foi incorporado ao custo a importância de R$ 

2.505.230,83. 

 

4.2.2.2.3.9 Imposto de Renda e Contribuição Social 

 

 Adotou-se a escrituração mensal do Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR, para efeito 

de redução/suspensão das antecipações mensais obrigatórias do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social sobre o Lucro. 

 

 Após as Adições e Exclusões permitidas, apurou-se um Prejuízo Fiscal de R$ 8.594.423,01, 

não havendo dessa forma a Provisão para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e para a 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, que apresentou Base de Cálculo Negativa de 

R$ 4.500.452,23 (Quadro XLIV).  

 
QUADRO XLIV - DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL 

 (BASE DE CÁLCULO DA CSLL E DO IRPJ EM 31/12/2010) 
 

  Valores em R$ 1,00 

 IRPJ CSLL 

Lucro líquido antes da CSLL/IRPJ 71.803.753,69 71.803.753,69 

Total das Adições 13.259.771,22 13.262.542,14 

Total das Exclusões (93.657.947,92) (89.566.748,06) 

Base de Cálculo (8.594.423,01) (4.500.452,23) 

Prejuízo Fiscal /Base de Cálculo Negativa da CSLL (8.594.423,01) (4.500.452,23) 

IRPJ e CSLL devidos - - 

(-) IRPJ/CSSL Retidos/Antecipações/Incentivos Fiscais (2.339.744,01) (339.265,22) 

IRPJ / CSLL a Recolher - - 
   Fonte: Gerência Executiva de Orçamento e Finanças 

 

 Destacam-se entre as adições previstas pela legislação do IRPJ e da CSLL como não 

dedutíveis: as Provisões para Indenizações Cíveis e Trabalhistas no total de R$ 4.555.619,89. 

Dentre as exclusões, destacam-se: a) Subvenções para Investimentos – R$ 76.658.128,70; b) 

Reversão de Provisões para Indenizações Cíveis e Trabalhistas – R$ 12.070.483,70; e, c) o 

Ressarcimento pela Propaganda Eleitoral Gratuita – R$ 3.668.615,00. 

 

4.2.2.2.4 Recursos Especiais a Receber 

 

 O valor de R$ 13.865.077,47 refere-se ao limite de saque da Conta Única do Tesouro 

Nacional, estabelecido pelo órgão central de programação financeira, para atender despesas com 

vinculação de pagamento. 
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4.2.2.2.5 Créditos Realizáveis a Longo Prazo 

 

4.2.2.2.5.1 Empréstimos e Financiamentos 

 

 O valor de R$ 507.841,67 representa os contratos de alienação de imóveis funcionais, em 

cumprimento a Lei nº 8.025/90, regulamentada pelo Decreto nº 99.266/90, e a venda de imóveis 

comerciais ocorridas no exercício de 2003. Os contratos são administrados pela Caixa Econômica 

Federal. 

 

 No ativo circulante encontra-se registrado o valor de R$ 86.384,00 referentes a parcelas 

vincendas até o final do próximo exercício. 

 

4.2.2.2.5.2 Créditos Diversos a Receber 

 

 O valor de R$ 17.935.516,04 é demonstrado como segue no Quadro XLV. 

 
QUADRO XLV – CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 

 Valores em R$ 1,00 

Devedores por Aquisição de Bens 11.090.100,56 

Títulos a Receber 6.831.807,63 

Débitos de Ex-empregados 13.607,85 

Total 
17.935.516,04 

         Fonte: Gerência Executiva de Orçamento e Finanças 

 

 Os “Devedores por Aquisição de Bens” são pessoas jurídicas de direito público interno que 

adquiriram, em certame licitatório, emissoras de rádio incluídas no plano de desmobilização 

implementado em 1989. Atualmente esses créditos estão sendo cobrados judicialmente. 

 

 Na Rubrica “Títulos a Receber” o valor de R$ 6.654.519,72 refere-se a venda de 

Participações Societárias Minoritárias, efetuadas pelo BNDES, em cumprimento do Decreto nº 

1068/94, que trata do Programa Nacional de Desestatização. Pela alienação foram recebidas Notas 

do Tesouro Nacional, série “P”, resgatáveis em 15 anos, que estão sob custódia do Banco do Brasil 

S/A . 

 

 Esses créditos são oriundos da incorporação da RADIOBRÁS. 

4.2.2.2.6 Obrigações em Circulação Provisões 

 

 O valor de R$ 40.568.273,40 está demonstrado no Quadro XLVI. 

 
             QUADRO XLVI – OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 

 Valores em R$ 1,00 

Provisão para Férias  11.066.957,15 

Provisão para Indenizações Trabalhistas 19.464.523,09 

Provisão para Indenizações Cíveis 2.761.576,43 

Provisão para Encargos Sociais 7.275.216,73 
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Total 
40.568.273,40 

Fonte: Gerência Executiva de Orçamento e Finanças 

4.2.2.2.7 Reversão de Provisão 

 

A reversão de provisão neste exercício, R$ 4.043.159,63, na sua relevância, de acordo com 

informações da área jurídica, refere-se a ações quitadas que ainda não haviam sido arquivadas 

judicialmente, ações julgadas improcedentes, e a quitação de ações trabalhistas que possuíam 

resíduos. 

 

 

4.2.2.2.8 Plano de Aposentadorias e Pensões 

 

 A EBC deu continuidade ao Plano de Aposentadorias e Pensões originário da incorporada 

RADIOBRÁS, RADIOBRÁSPREV. O Plano de Benefícios e Custeio assegura aos seus 

participantes e dependentes benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Oficial 

Básica. 

 

 A gestão financeira dos recursos do fundo cabe à BB Previdência Fundo de Pensão Banco 

do Brasil, a quem compete também promover o controle de contribuições, concessão, manutenção, 

cancelamento e pagamento dos benefícios. 

 

 Pelos serviços prestados, são devidas as seguintes taxas à BB Previdência: 

 

 Administração do Ativo: 0,5% ao ano sobre o saldo diário do fundo, 

mensalmente levado a débito do patrimônio; 

 

 Administração do Passivo: 2,0% sobre o valor das contribuições mensais e 

esporádicas vertidas pela patrocinadora e pelos participantes; 

 

 Excedente Financeiro: 15% sobre os ganhos decorrentes de aplicação dos 

recursos garantidores das reservas técnicas que ultrapassarem a variação da 

TR, acrescida da taxa de 6% ao ano. 

 

 As contribuições efetuadas pela patrocinadora e pelos participantes, no período de janeiro a 

dezembro/2010, estão demonstradas no Quadro XLVII. 

 

                                     QUADRO XLVII – CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS                                                                                                                                     

Valores em R$ 1,00 

Contribuições dos Participantes Contribuições da Patrocinadora 

3.363.927,38 2.767.181,42 

Fonte: Gerência Executiva de Orçamento e Finanças  

 

 Do total das contribuições da patrocinadora foi incorporado ao custo dos serviços o valor de 

R$ 1.483.861,59. 
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4.2.2.2.9 Capital Social 

 

 O Capital Social subscrito é de R$ 200.000.000,00, dividido em 200.000 (duzentas mil) 

ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Pertence exclusivamente à União e compõe-

se da dotação inicial autorizada pelo Decreto nº 6.246, de 24/10/2007, no montante de R$ 

20.000.000,00, acrescido do lucro de 2007, no valor de R$ 79.636,14, do lucro de 2008, no valor 

de R$ 490.314,56, do lucro de 2009 no valor de R$ 109.025.131,72, de parte do lucro de 2010 no 

valor de R$ 23.140.791,74 e da parcela de R$ 47.264.125,84, proveniente da incorporação do 

Patrimônio Líquido da Empresa Brasileira de Comunicação S/A – RADIOBRÁS. 

 

4.2.2.2.10 Resultado do Exercício 

 

 O lucro do exercício, após a constituição de Reserva Legal – R$ 3.590.187,68 – é de R$ 

68.213.566,01, cuja proposta de destinação será apresentada pelos órgãos da administração à 

Assembléia Geral, do seguinte modo: R$ 23.140.791,74 para conclusão da integralização do 

Capital Social e R$ 45.072.774,27 para Reserva de Incentivos Fiscais. 

 

4.2.2.2.11 Contas de Compensação 

 

Em cumprimento ao que determina o item 9.4 do Acórdão TCU nº 2016, de 06/11/2006, alterado 

pelo Acórdão TCU nº 23, de 25/01/2008, deve-se esclarecer que a diferença de R$ 

297.405.861,83 verificada no Balanço Patrimonial levantado sob os regimes das contabilidades 

pública e societária, refere-se às Contas de Compensação, obrigatórias para os Demonstrativos 

da Lei nº 4.320/64 e não exigidas para as Demonstrações Financeiras da Lei nº 6.404/76 

(Quadro XLVIII). 

 

 
                                                 QUADRO XLVIII – CONTAS DE COMPENSAÇÃO 

 
 Valores em R$ 1,00 

Rubricas Valor 

Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 518.980,08 

Garantias e Contra Garantias de Valores 2.624.063,62 

Direitos e Obrigações Conveniados 9.855.483,76 

Direitos e Obrigações Contratuais 284.407.334,37 

Total 
297.405.861,83 

Fonte: Gerência Executiva de Orçamento e Finanças 

 

4.2.2.2.12 Remuneração Paga a Empregados e Administradores 

 

 Os valores máximos e mínimos da remuneração mensal (base dezembro 2010) paga pela 

EBC a seus empregados e administradores estão no Quadro XLIX. 
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QUADRO XLIX – REMUNERAÇÃO PAGA A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES 

Valores em R$ 1,00 

Empregados  

Maior 16.993,29 

Menor 1.865,00 

Administradores  

Maior 22.478,14 

Menor 11.463.85 

Fonte: Gerência Executiva de Orçamento e Finanças 

 

 Em 31 de dezembro de 2010 o número de empregados totalizava 1.488, sendo 913 do 

quadro de pessoal, 156 com contrato por tempo determinado e 419 funções comissionadas sem 

vínculo.  

 
QUADRO L – NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 

 

Discriminação Totais 2010 Totais 2009 Variação % 

Quadro Permanente Pessoal 913 931 (1,9) 

Prazo Determinado 156 177 (11,9) 

Cargo Comissão 419 370 13,2 

Total 1.488 1.478 0,7 

Fonte: Gerência Executiva de Orçamento e Finanças 
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4.3 Composição Acionária do Capital Social 

 

 As informações sobre os principais acionistas e respectivos percentuais de participação e a 

posição da EBC como detentora permanente em outras sociedades (investidora), estão no Quadro 

LI. 

 
 

QUADRO LI - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL 

 
EBC COMO INVESTIDA  

Denominação completa: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC 

O Capital Social da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, subscrito e integralizado pela União, é de R$ 

200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) ações ordinárias nominativas sem 

valor nominal, dando direito a um voto cada ação, conforme estabelece o artigo 5º do Estatuto aprovado pelo Decreto 

6.246 de 24 de outubro de 2007 e Ata da Assembléia Geral de Constituição realizada em 31 de outubro de 2007. 

 

A integralização do Capital tem a seguinte composição: integralizado pela União o valor de R$ 20.000.000,00 (vinte 

milhões de reais) para constituição inicial do capital, conforme Decreto de 30 de outubro de 2007, acrescido dos 

lucros de 2007 no valor de R$ 79.636,14 (setenta e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e quatorze centavos), de 

2008 no valor de R$ 490.314,56 (quatrocentos e noventa mil, trezentos e quatorze reais, cinquenta e seis centavos), de 

2009 no valor de R$ 109.025.131,72 (cento e nove milhões, vinte e cinco mil, cento e trinta e um reais, setenta e dois 

centavos), parte do lucro de 2010 no valor de R$ 23.140.791,74 (vinte e três milhões, cento e quarenta mil, setecentos 

e noventa e um reais, setenta e quatro centavos) e mais a parcela de R$ 47.264.125,84 (quarenta e sete milhões, 
duzentos e sessenta e quatro mil, cento e vinte e cinco reais, oitenta e quatro centavos) proveniente da incorporação 

do patrimônio liquido da RADIOBRÁS - Empresa Brasileira de Comunicação S/A.  

 

Ações Ordinárias (%) 

ACIONISTAS 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

G
o

v
er

n
o
 Tesouro Nacional 100% 100% 100% 

Outras Entidades Governamentais - - - 

Fundos de Pensão - - - 

Ações em Tesouraria - - - 

Subtotal Ordinárias (%) 100% 100% 100% 

Ações Preferenciais (%) 

ACIONISTAS 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

G
o

v
er

n
o
 Tesouro Nacional - - - 

Outras Entidades Governamentais - - - 

Fundos de Pensão que recebem recursos públicos - - - 

Ações em Tesouraria - - - 

Subtotal Preferenciais (%) - - - 

Total 100% 100% 100% 
Fonte: SIAFI 
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4.4 Parecer sobre as demonstrações contábeis 

 

 

 



 

165 

 

5 REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS DA EBC 

 

 Conforme o Estatuto Social da EBC compete à Assembleia Geral fixar a remuneração global 

dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.  

 

 De acordo com o art. 14, § 12 e art.22, § 2º do Estatuto Social da Empresa, a remuneração 

dos membros do Conselho de Administração e Fiscal, além do reembolso obrigatório das despesas 

de locomoção e estadia necessárias ao desempenho da função, será fixada pela assembleia geral e 

não excederá, em nenhuma hipótese, a dez por cento da remuneração mensal média dos diretores. 

 

 Segundo a Ata de reunião da Assembleia Geral, realizada no dia 28 de abril de 2010, foi 

aprovada a remuneração global dos Administradores da Empresa e a remuneração dos membros dos 

Conselhos de Administração e Fiscal.  

 

 De acordo com a referida Ata, ficou estabelecido:  

 

 fixação em R$ 2.204.000,00 (dois milhões, duzentos e quatro mil reais) da 

remuneração global a ser paga aos administradores da Empresa Brasil de Comunicação – 

EBC, no período compreendido entre abril de 2010 e março de 2011, aí incluídos: 

honorários, gratificação natalina, adicional e abono pecuniário de férias, auxílio alimentação, 

auxílio à saúde e auxílio creche, vedado expressamente o repasse aos respectivos honorários 

de quaisquer benefícios que, eventualmente, vierem a ser concedios aos empregados da 

empresa por ocasião da formalização do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, na sua 

respectiva data-base de 2010;  

 

 delegação ao Conselho de Administração competência para efetuar a distribuição 

individual dos valores destinados ao pagamento da remuneração dos membros da Diretoria-

Executiva, observado o montante global e deduzida a parte destinada ao Conselho de 

Administração condicionada esta delegação de competência à observância dos valores 

individuais da anexa planilha, que contém o detalhamento da remuneração dos 

Administradores; e  

 

  fixação dos honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e dos 

titulares do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da 

Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a: adicional e abono pecuniário de férias, 

auxílio alimentação, auxílio á saúde e auxílio creche.  

 

 Em relação à utilização de indicadores de desempenho para a determinação de cada 

elemento da remuneração, a Empresa não utiliza nenhum indicador. Também não há existência de 

remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos. 

 

 Assim como não há existência de remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de 

determinado evento societário, plano de remuneração dos membros da diretoria estatutária e do 

conselho de administração baseado em ações e mecanismos de remuneração variável (% lucros, 

bônus, ações, opções de ações, etc). 
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QUADRO LII – REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL 

               ADMINISTRADORES        PERÍODO    

  INICIO  FIM JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Maria Tereza Cruvinel 31.10.2007 - 24.894,80 22.350,12 22.484,43 22.350,12 22.350,12 33.998,49 46.579,58 24.779,44 24.779,44 24.779,44 38.240,68 24.779,44 332.366,10 

Paulo Américo S. Rufino 28.10.2008 13.10.2010 22.012,16 29.358,15 39.023,92 19.692,38 19.692,38 20.465,64 25.491,83 22.012,16 22.012,16 0,00 0,00 0,00 219.760,78 

Gerson da Silva Barrey 23.12.2009 31.01.2011 15.285,13 15.518,17 11.554,21 10.814,95 10.814,95 10.814,95 13.410,55 11.463,85 11.463,85 11.463,85 17.520,23 15.285,13 155.409,82 

Helena M. Freitas Chagas 31.10.2007 12.04.2010 19.387,65 26.225,51 23.226,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.839,94 

Jose R. Barbosa Garcez 25.04.2008 - 19.532,42 26.381,90 17.369,44 17.369,44 17.369,44 18.450,93 22.709,49 19.465,02 19.465,02 19.465,02 29.558,98 19.465,02 246.602,12 

Luis H. Martins dos Anjos 04.03.2009 22.03.2010 17.291,48 10.491,17 10.491,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.273,82 

Marco Antônio Fioravante 22.03.2010 - 0,00 0,00 0,00 11.607,13 10.814,95 10.814,95 13.605,22 11.463,85 11.463,85 11.463,85 18.840,50 15.285,13 115.359,43 

Nereide Lacerda Beirão 02.08.2010 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.469,53 19.106,42 19.410,12 27.371,13 19.410,12 103.767,32 

Roberto de A. Faustino 02.07.2009 24.01.2011 19.554,41 26.405,63 17.393,17 17.393,17 17.393,17 18.396,26 22.800,62 19.556,15 19.556,15 19.556,15 44.510,66 19.556,15 262.071,69 

Roberto Gontijo Amorim 13.06.2008 - 28.729,55 17.538,24 17.540,44 17.582,92 17.582,92 17.823,25 22.990,37 19.745,90 19.745,90 19.745,90 29.839,85 19.745,90 248.611,14 

                

     

  

      CONSELHEIROS DE 

ADMINISTRAÇÃO         PERÍODO                           

 
INICIO  FIM JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Alessandra C. A. Cardoso  31.10.2007 - 1.858,59 1.858,59 1.858,59 1.858,59 1.858,59 1.858,59 2.304,63 1.970,10 1.970,10 1.970,10 3.776,02 2.134,28 25.276,77 

Franklin de Souza Martins 31.10.2007 - 1.858,59 1.858,59 1.858,59 1.858,59 1.858,59 1.858,59 2.304,63 1.970,10 1.970,10 1.970,10 3.776,02 2.134,28 25.276,77 

José Artur Filardi Leite 31.10.2007 - 1.858,59 1.858,59 1.858,59 1.858,59 1.858,59 1.858,59 2.304,63 1.970,10 1.970,10 1.970,10 3.776,02 2.134,28 25.276,77 

Ottoni G. Fernandes Jr. 27.03.2009 - 1.858,59 1.858,59 1.858,59 1.858,59 1.858,59 1.858,59 2.304,63 1.970,10 1.970,10 1.970,10 3.776,02 2.134,28 25.276,77 

                

     

  

        CONSELHEIROS 

FISCAIS 
PERÍODO 

                           

 
INICIO  FIM JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Beto F. M. Vasconcelos 30.11.2007 26.11.2010 1.858,59 1.858,59 1.858,59 1.858,59 1.858,59 1.858,59 2.304,63 1.970,10 1.970,10 1.970,10 3.776,02 0,00 23.142,49 

Lindemberg de L. Bezerra 30.11.2007 - 1.858,59 1.858,59 1.858,59 1.858,59 1.858,59 1.858,59 2.304,63 1.970,10 1.970,10 1.970,10 3.776,02 2.134,28 25.276,77 

Norberto T. de Queiroz 30.11.2007 26.11.2010 1.858,59 1.858,59 1.858,59 1.858,59 1.858,59 1.858,59 2.304,63 1.970,10 1.970,10 1.970,10 3.776,02 0,00 23.142,49 

Pedro Marcelo Dittrich (S) 30.11.2007 26.11.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 1.858,59 0,00 111,51 0,00 0,00 0,00 0,00 164,18 2.134,28 

Eduardo Gulart Monteiro 22.12.2010 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.134,28 2.134,28 

Sylvio  Kelsen Coelho 22.12.2010 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.134,28 2.134,28 

Fonte: Gerência Executiva de Administração
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QUADRO LIII - SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 

DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: Diretoria Executiva 

Remuneração dos Administradores 

EXERCÍCIO 

2008 2009 2010 

Número de membros: 9 10 10 

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d+e) 1.485.600,71 1.929.917,32 1.761.815,03 

a) salário ou pró-labore 1.301.479,68 1.649.860,94 1.533.698,41 

b) benefícios diretos e indiretos 26.994,17 34.044,12 39.335,30 

c) remuneração por participação no 

Conselho de Administração 20.824,56 20.690,91 23.306,67 

d) 13º Salário 98.902,30 169.668,03 126.802,34 

e) 1/3 Férias e Abono Pecuniário de Férias 37.400,00 55.653,32 38.672,31 

II – Remuneração variável (f+g+h+i) 0,00 1.385,02 0,00 

f) salário substituição   1.385,02   

g) participação nos resultados       

h) remuneração por participação em 

reuniões       

i) comissões       

III – Total da Remuneração ( I + II) 1.485.600,71 1.931.302,34 1.761.815,03 

IV – Benefícios pós-emprego 

 

    

 V – Benefícios motivados pela cessação do 

exercício do cargo 4.000,00 58.149,92   

VI – Remuneração baseada em ações       
Fonte: Gerência Executiva de Administração 
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QUADRO LIV - SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: Conselho de Administração 

Remuneração dos Administradores 

EXERCÍCIO 

2008 2009 2010 

Número de membros: 4 5 4 

I – Remuneração Fixa (a+b) 88.504,38 93.985,17 101.107,08 

a) honorário 81.562,86 86.543,19 93.226,68 

b) 13º Salário 6.941,52 7.441,98 7.880,40 

II – Remuneração variável (e+f+g+h) 0,00 0,00 0,00 

e) bonus       

f) participação nos resultados       

g) remuneração por participação em reuniões       

h) comissões       

III – Total da Remuneração (I + II) 88.504,38 93.985,17 101.107,08 

IV – Benefícios pós-emprego 

 

    

 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do 

cargo       

VI – Remuneração baseada em ações       
Fonte: Gerência Executiva de Administração 

 

QUADRO LV - SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES CONSELHO FISCAL 

Valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: Conselho Fiscal 

Remuneração dos Administradores 

EXERCÍCIO 

2008 2009 2010 

Número de membros: 5 3 6 

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)             73.319,79   73.593,90   77.964,59  

a) Honorário             67.679,82   67.648,50   71.890,11  

d) 13º Salário               5.639,97     5.945,40     6.074,48  

II – Remuneração variável (e+f+g+h)                         -                  -                  -    

e) bonus  -  -  - 

f) participação nos resultados  - -  - 

g) remuneração por participação em reuniões -  - - 

h) comissões -     

III – Total da Remuneração ( I + II)             73.319,79   73.593,90   77.964,59  

IV – Benefícios pós-emprego - -  - 

 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício 

do cargo  -  -  - 

VI – Remuneração baseada em ações  -  -  - 
Fonte: Gerência Executiva de Administração 
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6 CONTRATOS DE GESTÃO 

 

6.1 Acompanhamento e Avaliação 

 

6.1.1 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, no montante de R$ 51.400.000,00 (cinquenta e um milhões e quatrocentos mil 

reais) foram integralmente repassados no exercício de 2010. Relatório de prestação de contas 

apresentado pela ACERP e analisado pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação da EBC. As 

metas pactuadas no Contrato de Gestão foram plenamente alcançadas, conforme o Quadro LVI a 

seguir.  
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QUADRO LVI – INDICADORES E METAS ACERP 
 

MACRO-PROCESSOS TIPO 

I N D I C A D O R E S 

Definição Unidade 

Peso 

Meta 

Realizado (R) 2010  

(A) (R)   % 
Nota 

(B) 

Pontos 

(C=AxB) 

1. Apoio à produção de 
conteúdos jornalísticos 
para a televisão pública 

Efetividade  
1.1 - Produção mensal de conteúdos 
jornalísticos para telejornais diários. 

hora 3 25 23,9 95,6 10 30 

Efetividade 
1.2 - Produção mensal de conteúdos para 
programas jornalísticos semanais. 

hora 3 30 31,1 103,7 10 30 

Efetividade 
1.3 – Apoio ao desenvolvimento e 
aprimoramento de plataformas na Web 
(Agência Brasil e sites dos canais EBC). 

% 3 100 100 100,0 10 30 

2. Apoio à produção de 
conteúdos audiovisuais 
para programação da 
televisão pública  

Efetividade 

2 - Produção mensal de programas, 
interprogramas, vinhetas, chamadas e 
peças audiovisuais para programação de 
televisão. 

hora 3 146 133,5 91,4 9 27 

3. Transmissão mensal 
de programação de 
televisão 

Efetividade 

3.1 - Transmissão mensal  de telejornais, 
programas jornalísticos, programas de 
natureza cultural, informativa, educativa e 
científica e conteúdos complementares de 
programação de televisão. 

hora 3 720 720 100,0 10 30 

Efetividade 
3.2 - Tempo mensal de transmissão de 
programação, com utilização de recursos 

de acessibilidade. 

hora 3 150 187,9 125,3 10 30 

4. Apoio à produção e 
transmissão  de 
programação de rádio 

Efetividade 

4.1 - Produção e transmissão mensal de 
conteúdos radiofônicos de natureza 
educativa, informativa, cultural e 
científica. 

hora 3 300 730 243,3 10 30 

Efetividade 

4.2 - Produção e transmissão mensal de 

conteúdos radiofônicos referentes a 
esportes. 

hora 3 10 36,7 367,0 10 30 

5. Manutenção de 
equipamentos de rádio e 
televisão e do acervo 

Efetividade 
5.1 - Manutenção e conservação dos 
equipamentos de produção e transmissão 
cedidos para o cumprimento das metas. 

% 3 100 100 100,0 10 30 

Efetividade 
5.2 - Atendimentos mensais da TI à 

usuários e ao parque de equipamentos. 
unid. 3 600 1.696 282,7 10 30 

Efetividade 
5.3 - Transcrição mensal de mídias antigas 
(U-Matic, BVH e Beta) para formato 
digital. 

hora 3 30 27,8 92,7 9 27 

Efetividade 
5.4 - Pesquisas mensais para as produções 
internas. 

unid. 3 1000 1.263 126,3 10 30 

6. Apoio à migração 
para a tecnologia digital 

Efetividade 
6 - Apoio à migração do fluxo de trabalho 
analógico para digital, integrando as 
diversas mídias e praças. 

% 3 100 100 100,0 10 30 

7. Captação de Receitas 
Adicionais 

Efetividade 

7.1 - Captação de patrocínios culturais 
para a produção de conteúdos televisivos. R$ 

milhão / 
ano 

2 10 10,4 104,0 10 20 

7.2 - Captação de inserções institucionais 
na programação televisiva. 

2 2 4,7 235,0 10 20 

7.3 - Captação de serviços 2 29,5 29,2 99,0 10 20 

8. Gestão  Institucional 

Eficácia 8.1 – Índice de Liquidez Geral 1 3 1 1,27 127,0 10 30 

Eficácia 
8.2 - Capacitação tecnológica, atualização 

e  treinamento dos prestadores de serviços. 
% 3 1 1,09 109,0 10 30 

Eficácia 
8.3 - Limite de despesa com remuneração 
e vantagens de qualquer natureza 
percebida por dirigentes e empregados. 

% 3 <90 59,7 150,8 10 30 

Somatório 54 -- -- 534 

Pontuação obtida (somatório coluna C / somatório coluna A) 9,89 
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6.1.2 Sistemática de avaliação 

 

 1 - Os pesos para cada indicador (A) foram definidos no Contrato de Gestão. 

 

 2 – A nota de 0 (zero) a 10 (dez) é atribuída para cada indicador, conforme a relação entre o 

resultado observado (resultado percentual - %) e a meta estabelecida, segundo a escala do Quadro 

LVII abaixo. 

 
 

QUADRO LVII – RESULTADO OBSERVADO E NOTA ATRIBUÍDA 
 

Resultado observado (%) Nota atribuída (B) 

95,1 % ou mais 10 

85,1% a 95% 9 

75,1% a 85,0% 8 

65,1% a 75% 7 

55,1% a 65,0% 6 

45,1% a 55,0% 5 

45,0% ou menos Zero 

 

 3 – O resultado da multiplicação da nota (B) pelo respectivo peso (A) corresponde ao total 

de pontos (C) atribuídos a cada indicador. 

 

 4 – O somatório dos pontos de todos os indicadores (C = 534) divido pelo somatório dos 

pesos (A = 54) corresponde à pontuação média global da ACERP (9,89). 

 

 5 – A pontuação média global é expressa com uma casa decimal e é conceituada conforme 

disposto no Quadro LVIII. 

 
 

QUADRO LVIII – PONTUAÇÃO MÉDIA GLOBAL 

 
Pontuação média global Conceito 

9,0 a 10,0 pontos  Atingiu plenamente as metas compromissadas. 

7,0 a 8,9 pontos Atingiu parcialmente as metas compromissadas. 

Abaixo de 7,0 pontos Não atingiu as metas compromissadas. 

 

 

 Considerando a pontuação obtida (9,89) de acordo com os critérios supramencionados, a 

ACERP atingiu plenamente as metas compromissadas no Contrato de Gestão 17/2009 para o 

exercício de 2010. 

 

 

7 PREVIDÊNCIA COMPLEMANTAR 

 

7.1 Entidade fechada de previdência complementar patrocinada pela EBC  

 

Nome: BB Previdência - Fundos de Pensão Banco do Brasil 

Razão Social: - Fundos de Pensão Banco do Brasil 

CNPJ: 00.544.659/0001-09 
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7.1.1 Demonstrativo Anual 

 

7.1.1.1 Valores pagos 

 

 Os valores da folha de pagamento dos empregados participantes, das contribuições pagas 

pelos empregados participantes e contribuições pagas pela patrocinadora estão no Quadro LIX. 

 

QUADRO LIX – RECOLHIMENTO BBPREVIDÊNCIA (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010) 
 

Valores em R$ 1,00 

MÊS PARTICIPANTES 

FOLHA DOS 

PARTICIPANTES 

VALOR PAGO PELA 

PATROCINADORA 

VALOR PAGO PELOS 

PARTICIPANTES TOTAL 

JAN 567 3.374.441,53 197.584,48 242.459,87 440.044,35 

FEV 566 3.372.310,80 197.697,84 242.696,75 440.281,23 

MAR 566 3.377.137,61 198.003,45 243.336,82 441.340,27 

ABR 563 3.374.227,91 211.245,22 257.657,92 468.903,14 

MAI 564 3.417.664,70 215.340,38 260.976,35 476.316,73 

JUN 561 3.350.965,29 208.025,47 252.446,19 460.471,66 

JUL 568 3.374.867,83 210.377,27 256.913,38 467.290,65 

AGO 573 3.445.908,50 216.315,47 262.382,54 478.698,01 

SET 574 3.461.849,94 218.050,92 263.891,25 481.942,17 

OUT 574 3.466.696,98 218.492,02 264.251,27 482.743,29 

NOV 574 3.474.668,52 218.819,49 266.188,49 485.007,98 

NOV 13º 574 3.503.089,23 220.682,90 266.196,93 486.879,83 

DEZ 574 3.745.914,21 236.546,51 285.159,99 521.706,50 

Fonte: Gerência Executiva de Administração 

 

 

7.1.1.2 Outros Recursos Repassados pela Patrocinadora 

 

 Não houve repasse de outros recursos pela Patrocinadora. 

 

7.1.1.3 Valor total por tipo de aplicação 

 

 Os limites estabelecidos na Política de Investimentos 2010 estão dentro dos limites  

estabelecidos pelo Capítulo VII da Resolução CMN 3.792/2009. 

 

 Valores em 31/12/2010: 

 Renda Fixa - R$ 58.105.585,71. Equivalente a 76,29% do PL do Plano; 

 Renda Variável - R$ 18.060.462,23. Equivalente a 23,71% do PL do Plano. 

 

7.1.1.4 Manifestação da Secretaria de Previdência Complementar 

 

 Não houve manifestação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar –  

PREVIC. 
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7.1.1.5 Avaliação da política de investimentos da BBPrevidência 

 

 No segundo semestre de 2010, a BBPrevidência fez a gestão dos recursos conforme as 

diretrizes definidas na Política de Investimentos, e, consonância com a legislação em vigor, não 

apresentando desenquadramento. A alocação global dos investimentos permaneceu aderente aos 

limites estabelecidos na Política de Investimento. 

 

Os recursos administrados pela BB Previdência no segundo semestre de 2010 tiveram sua  

alocação em quatro fundos de investimentos: BB Previdência Hedge FI Renda Fixa, BB 

Previdência 2 FI Renda Fixa, BB Previdência 3 FI Renda Fixa e BB Previdência Ações Fundo de 

Investimentos. 

 

Os ativos que compõem os fundos relacionados estão aderentes aos limites e demais regras 

estabelecidas na Política de Investimentos e a legislação em vigor. 

 

QUADRO LX – RESUMO ENQUADRAMENTO DOS INVESTIMENTOS 
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7.1.2 Conclusões da Auditoria Independente 

 

 As conclusões da Auditoria Independente sobre as demonstrações contábeis da BB 

Previdência estão no Anexo IX.  

 

7.1.3 Conclusão do Último Estudo Atuarial 

 

 A conclusão do último Estudo Atuarial que aponta o equilíbrio financeiro do Plano de 

Benefícios EBC PREV está no Anexo X. O documento completo, sobre a avaliação atuarial anual 

de 2010 da EBC PREV, está localizado na Gerência Executiva de Administração da EBC para 

eventual consulta. 

 

7.2 Ações de fiscalização 

 

 A EBC incluiu em seu escopo de trabalho a supervisão das 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. 

  

 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 do conselho deliberativo e fiscal. 

 

 Anualmente, no mês de março, a BBPrevidência encaminha o Demonstrativo de Resultados 

da Avaliação Atuarial (DRAA) do Plano para análise e aprovação da PREVIC, sendo que, ao longo 

desses anos, não houve qualquer irregularidade apontada por aquele órgão. 

 

 Na 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 vem exercendo 

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

 

 

8 RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

 A EBC teve em 2010 o seu maior orçamento desde que foi criada: R$ 488,2 milhões, 

incluindo os créditos suplementares aprovados. Deste total, foram executados 97%, índice que 

confirma a tendência de exercícios anteriores, evidenciando um bem sucedido planejamento de 

ações e investimentos. A Empresa teve compromissos com o custeio da ordem de R$ 201 milhões 

(44% do orçamento executado). A maior fatia dessas despesas foi para custear a operação das 

emissoras da EBC: R$ 79,5 milhões para produção de conteúdo e R$ 25,7 milhões para 

telecomunicações por satélites. Isso evidencia o esforço em direcionar os recursos para a atividade 

finalística. 
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 Em 2010 a EBC realizou investimentos totais da ordem de R$ 98,9 milhões, que 

corresponderam a 21% do orçamento executado. A maior parte desses recursos, como em anos 

anteriores, foi direcionada para a modernização do parque tecnológico e da infraestrutura necessária 

às atividades de produção e transmissão em comunicação e radiodifusão. Tais investimentos 

consumiram 71% dos recursos, ou R$ 70 milhões. Mas a EBC também classifica como 

investimento os direitos patrimoniais dos conteúdos que produz, sozinha ou em coprodução, pois 

eles constituem patrimônio da empresa. Os investimentos desta natureza alcançaram, em 2010, o 

montante de R$ 28,7 milhões em 2010. 

 

 A Empresa teve custos operacionais da ordem de R$ 236,5 milhões, relativos à operação e 

manutenção dos diferentes canais, serviços e veículos da empresa: TV Brasil, TV NBR, TV Brasil 

internacional, Rádios e outros serviços como mídia impressa, publicidade legal, entre outros. O 

maior entre eles foi o da TV Brasil, que consumiu cerca de R$ 118,4 milhões, ou 50 % do gasto 

operacional total. A TV NBR consumiu R$ 24,9 milhões, ou 10,5% do total, mas este custo está 

coberto (com superávit) pelo contrato firmado entre a EBC e a Secom/Presidência da República. 

Importante lembrar que a Secom passou a contratar os serviços da EBC, de forma remunerada, 

porque perdeu, com a criação da nova empresa, o braço operacional que tinha na RADIOBRÁS. 

Essa contratação também proporciona mais transparência ao custo e a receita da prestação de 

serviços ao Governo Federal. 

 

 O conjunto das Rádios da EBC absorveu 13,2% dos recursos, ou R$ 31,2 milhões, e a TV 

Brasil Internacional apenas 4,9%, ou R$ 11,7 milhões. Os demais serviços somados custaram R$ 

50,2 milhões, ou 21,2% dos custos operacionais. 

Muitos têm sido os avanços na implantação do sistema público de radiodifusão, mas é 

conveniente recordar que ele foi criado no limiar da existência do sistema analógico de transmissão. 

Ou seja, quando o espectro eletromagnético do país já estava praticamente ocupado, restando aos 

canais públicos, de rádio e de televisão, pouco ou quase nenhum espaço para expansão. O futuro do 

sistema público, e em particular o da televisão pública, entretanto, está assegurado pelo Decreto 

5820/2006, que reserva seis redes nacionais para o campo público-estatal. 

Daí a importância da implantação do projeto de implantação do Operador Único da TV 

Pública Digital, uma plataforma comum, através da qual todas as televisões público-estatais 

passariam a transmitir, acelerando a migração, reduzindo custos e garantindo aos canais públicos 

um sinal com a mesma qualidade do oferecido pelos canais comerciais. A EBC realizou estudos, fez 

consultas públicas e abriu procedimento junto ao TCU, mas este projeto continua dependendo, 

fundamentalmente, de uma decisão do Governo Federal sobre sua implantação. 

 As informações enumeradas ao longo deste Relatório de Gestão mostram que houve grandes 

aprimoramentos na gestão e administração e uma gestão financeira e orçamentária criteriosa, 

responsável e eficaz. O grande desafio para 2011 será manter o padrão de investimentos necessários 

em custeio e investimentos para a melhoria contínua da qualidade da programação exibida pelos 

canais de radiodifusão e informação da EBC. 

 

 O impacto dos cortes orçamentários determinados pelo Governo Federal na Empresa foi da 

ordem de 25% do total de investimentos e custeio, ou R$ 73,7 milhões. Justamente em um ano para 

o qual prevíamos muitas ações estruturantes, como a ampliação do alcance da TV Brasil, com a 

instalação de antenas retransmissoras em várias cidades médias e grandes do país, o concurso 

público para contratação de profissionais qualificados, terminando os vínculos temporários 

instituídos na criação da empresa, entre outras. Ressalte-se, ainda, que a nova EBC estará 

definitivamente unificada e operando com tecnologia digital, o que permitirá um resgate do acervo 
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histórico da TV Brasileira podendo aproximar ainda mais a Empresa Pública de Comunicação do 

cidadão brasileiro. 

 

 Mas confiamos que, com determinação, esforço e criatividade, conseguiremos completar 

mais um exercício de avanços contínuos na gestão e melhoria na qualidade e expansão do Sistema 

Público de Radiodifusão. 
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ANEXO I 

 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2010 

 

Fontes: Lei Orçamentária Anual nº 12.214, de 26/01/2010, Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI. 

Nota: O valor da coluna Liberado foi preenchido com base na Conta Contábil nº 293110699 - Diversas Cotas de Limite Orçamentário, incluído o orçamento de Pessoal que não possui limite. A 

divergência entre os valores da coluna de Liberado e a Conta Contábil 293110699 são as Contas Correntes NCA, NCB, NIA que ficaram maiores do que o Orçamento Lei mais os Créditos Aprovados 
no exercício de 2010. 
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ANEXO II 

 
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA MEDIANTE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Valores em R$ 1,00 

Contratada(o) CNPJ Contrato Objeto Processo 
Vencimento 

Anual* 

Vencimento 

Total do 

Contrato 

Valor Mensal 

(R$) 

Valor Anual 

(R$) 

Nº de 

Funcionários 

Escolaridade 

Média dos 

Funcionários 

Ágil Serviços 
Especiais Ltda 

76.620.735/0001-29 
RDB/DJUR/Nº 

0004/2007 

Prestação de 

serviços de 
manutenção, 

conservação e 
reparos prediais, 

nas instalações da 
EBC em 

Brasília/DF. 

1864/2006 25/01/2012 25/01/2012 53.002,66 636.031,92 017 Ensino Médio 

Artlimp 
Serviços Ltda 

00.798.619/0001-93 
RDB/DJUR/N° 

0089/2008 

Prestação de 
Serviços de 

Garçom, Copa, 
Limpeza, Asseio e 
Conservação em 
São Paulo/SP. 

1709/2007 31/03/2011 31/03/2011 16.000,00 192.000,00 012 
Ensino 

Fundamental 

C & P Soluções 
em 

Telemarketing 
Ltda. 

09.267.699/0001-25 
EBC/COORD-

CM/Nº 
0043/2010 

Serviços de 
recepção na 

portaria do imóvel 
ocupado pela EBC 

na Avenida 
Mofarrej – São 

Paulo/SP 

2173/2009 21/06/2011 21/06/2015 3.020,75 36.249,00 02 Ensino Médio 

Christiano 
Transporte e 
Serviços Ltda 

24.936.221/0001-34 

EBC/DAF/GEC

ON/COORD-
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 

0386/2007 11/11/2011 11/11/2013 300.000,00 3.600.000,00 021 Ensino Médio 
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Valores em R$ 1,00 

Contratada(o) CNPJ Contrato Objeto Processo 
Vencimento 

Anual* 

Vencimento 

Total do 

Contrato 

Valor Mensal 

(R$) 

Valor Anual 

(R$) 

Nº de 

Funcionários 

Escolaridade 

Média dos 

Funcionários 

âmbito do Distrito 
Federal, entorno e 
eventuais viagens. 

CSN 
Construções e 

Empreendiment
os Ltda 

08.268.712/0001-06 
EBC/COORD-

CM/Nº 
0081/2010 

Prestação de 
serviços de coleta, 

transporte e entrega 
de documentos, 
fitas e pequenos 

volumes, por meio 
de motocicletas, 
equipadas com 

caixa de malote na 
cor branca, para 

atender o escritório 
de São Paulo/SP. 

1879/2010 28/09/2011 28/09/2015 52.838,00 634.056,00 06 Ensino Médio 

EBRAS 
Empresa de 
Conservação 

Ltda 

38.062.485/0001-10 
EBC/COORD-

CM/Nº 
0079/2010 

Prestação de 
Serviços de 
Prestação e 

Combate a incêndio 
nas dependências 

da EBC no 
Venâncio 2000 em 

Brasília/DF. 

0748/2010 25/10/2011 25/10/2015 47.965,97 575.591,64 09 Ensino Médio 

JUNDIÁ 
Transportadora 

Ltda 

50.958.412/0001-07 
EBC/COORD-

CM/Nº 
0101/2010 

Prestação de 

serviços de 
transporte com 

locação de veículos 
terrestres, incluindo 

motorista, 
combustível, 
seguro total, 

pedágio e outros 

encargos 
necessários à 
execução dos 
serviços, para 
transporte de 

3356/2009 02/02/2012 01/02/2016 168.910,00 2.026.920,00 034 Ensino Médio 
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Valores em R$ 1,00 

Contratada(o) CNPJ Contrato Objeto Processo 
Vencimento 

Anual* 

Vencimento 

Total do 

Contrato 

Valor Mensal 

(R$) 

Valor Anual 

(R$) 

Nº de 

Funcionários 

Escolaridade 

Média dos 

Funcionários 

empregados, 
bagagens e 

equipamentos em 
São Paulo/SP. 

Official 
Empresa de 

Cobrança Ltda 

04.786.853/0001-51 
EBC/DAF/GEC
ON/Nº0066/200

8 

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. 

0459/2009 19/12/2011 19/12/2013 66.315,51 795.786,12 020 Ensino Médio 

Planalto Service 
Ltda 

02.843.359/0001-56 

EBC/DAF/GEC
ON/COORD-

CM/Nº 

0004/2009 

Prestação de 
serviços de 

recepção nas 
portarias dos 

imóveis da EBC 
em Brasília/DF. 

2050/2008 31/01/2011 31/01/2014 23.154,66 277.855,92 020 Ensino Médio 

SERVO 
Segurança e 
Vigilância 

Sociedade 
Simples Ltda 

08.579.209/0001-63 
EBC/COORD-

CM/Nº 

0116/2010 

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 no Rio de 
Janeiro/RJ. 

1877/2010 02/02/2012 02/02/2016 118.061,26 1.416.735,10 056 Ensino Médio 
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Valores em R$ 1,00 

Contratada(o) CNPJ Contrato Objeto Processo 
Vencimento 

Anual* 

Vencimento 

Total do 

Contrato 

Valor Mensal 

(R$) 

Valor Anual 

(R$) 

Nº de 

Funcionários 

Escolaridade 

Média dos 

Funcionários 

Sulamericana 
Segurança e 

Vigilância Ltda 
11.054.534/0001-83 

EBC/COORD-
CM/Nº 

0027/2010 

Prestação de 
serviços de 

vigilância armada e 
segurança física 
dos materiais, 
equipamentos, 

instalações, 
prédios, veículos e 

unidades móveis, 
em Brasília/DF. 

0559/2009 04/06/2011 04/06/2015 168.870,44 2.026.445,20 060 Ensino Médio 

União Serviços 
Gerais Ltda. 

00.636.712/0001-00 
RDB/DIJUR/Nº

0051/2005 

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. 

0305/2005 11/07/2011 11/07/2011 138.000,00 1.656.000,00 067 
Ensino 

Fundamental 

Cemax 
Administração e 

Serviços Ltda 
10.243.854/0001-52 

EBC/COORD-
CM/Nº 

0038/2010 

Prestação de 
serviços de copa, 

limpeza, 
higienização, asseio 
e conservação, com 

fornecimento de 
equipamentos, 

utensílios, 
saneantes, materiais 

de higiene e 
limpeza, nas 

dependências da 
EBC no Rio de 

Janeiro/RJ. 

2641/2009 22/06/2011 22/06/2015 107.362,73 1.288.352,70 057 
Ensino 

Fundamental 
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Valores em R$ 1,00 

Contratada(o) CNPJ Contrato Objeto Processo 
Vencimento 

Anual* 

Vencimento 

Total do 

Contrato 

Valor Mensal 

(R$) 

Valor Anual 

(R$) 

Nº de 

Funcionários 

Escolaridade 

Média dos 

Funcionários 

CS Construção, 

Conservação e 
Serviços Ltda. 

63.675.268/0001-43 
RDB/DJUR/Nº 

0079/2008 

Prestação dos 
serviços de 

limpeza, 
conservação e 
asseio de bens 

móveis e imóveis 
da RADIOBRÁS 

em Tabatinga/AM. 

1423/2007 31/12/2011 01/05/2013 1.704,31 20.451,72 02 
Ensino 

Fundamental 

ITA SEG 
Serviços de 
Segurança e 

Vigilância 
Privada Ltda 

08.310.664/0001-69 
EBC/COORD-

CM/Nº 

0035/2010 

Prestação de 
serviços de 

vigilância armada e 
segurança física 
dos materiais, 
equipamentos, 

instalações, 
prédios, veículos e 
unidades móveis da 

EBC em São 
Paulo/SP. 

2234/2009 21/06/2011 21/06/2015 22.275,82 267.309,84 010 Ensino Médio 

Miscellany 
Pretty House 

Transportes Ltda 
02.558.535/0001-08 

EBC/COORD-
CM/Nº 

0056/2010 

Prestação de 

serviços de coleta, 
transporte e entrega 

de documentos, 
fitas e pequenos 

volumes, por meio 
de motocicletas, 

incluindo 
motociclistas, 
combustível, 

seguro total, 
pedágios e outros 

encargos, para 
atender as 

necessidades da 
EBC no Rio de 

Janeiro/RJ. 

0616/2009 24/08/2011 24/08/2015 51.600,00 619.200,00 012 Ensino Médio 
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Valores em R$ 1,00 

Contratada(o) CNPJ Contrato Objeto Processo 
Vencimento 

Anual* 

Vencimento 

Total do 

Contrato 

Valor Mensal 

(R$) 

Valor Anual 

(R$) 

Nº de 

Funcionários 

Escolaridade 

Média dos 

Funcionários 

VISAM - 
Vigilância e 
Segurança da 

Amazônia Ltda. 

63.724.470/0001-18 
RDB/DJUR/N° 

0026/2008 

Serviços de 
vigilância armada e 

segurança física 
dos materiais, 
equipamentos, 
instalações e 

prédios da EBC em 
Tabatinga/AM. 

1422/2007 31/12/2011 15/09/2013 15.460,00 185.520,00 08 Ensino Médio 

Total Geral de Terceirizados 417  

* Os casos em que o vencimento anual do Contrato coincide com o vencimento total, ocorrem sempre que o Contrato está em seu último ano de vigência. 
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ANEXO III 

 
TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VIGENTES NO EXERCÍCIO 

Valores em R$ 1,00 

Tipo 
Código 

SIAFI/SIASG 

Identificação 

Objeto 

Valor 

pactuado 

(R$) 

Valor total 

repassado/ 

recebido no 

exercício 

Contrapa

rtida 

Beneficiário 

(Razão 

Social/CNPJ) 

Situação da 

Avença 
Processo 

Nº do 

Termo 
Assinatura Vigência Publicação 

Convênio 

115406/20415/2

010 

TV000003 

EBC nº 

1431/2010 

Convênio 

EBC/DIJUR 

N° 21/2010 

27/09/10 

27/09/2010 

a 

27/09/2012 

01/10/10 

Formalizar a 

inclusão da EBC 

no Projeto 

Setorial 
Integrado de 

Exportação que, 

desde 2004, vem 

sendo executado 

pela ABPITV 

sob a marca 

Brazilian TV 

Producers - 

BTVP. 

918.400,00 461.000,00 18.400,00 

Associação 
Brasileira de 

Produtoras 

Independentes 

de Televisão – 

ABPITV / 

04.775.616/000

1-95 

Em 

execução. 

Convênio 
115406/20415/2

010TV000001 

EBC n° 

3043/2009 

Convênio 

EBC/DJUR 

N° 10/2010 

7/6/2010 

07/06/2010 

a 

06/06/2011 

14/6/2010 

Participação de 

10 emissoras de 

Rádios 

Comunitárias 

(RADCOM) do 
Distrito Federal, 

no programa 

jornalístico 

denominado 

“Cidade 980°” 

da Rádio 

Nacional AM de 

Brasília. 

184.800,00 168.000,00 

16.800,00 

(bens e 

serviços) 

Agência de 

Cultura e 
Comunicação 

Comunitária – 

AGECOM / 

07.729.317/000

1-02 

Em 

execução. 



 

186 

 

Convênio 
115406/20415/2

010TV000013 

EBC nº 

3338/2009 

Convênio 

EBC/DIJUR

/ 

N° 026/2010 

8/12/2010 

08/12/2010 

a 

08/12/2011 

20/12/2010 

Produção e 

execução de uma 

série de 

programas 

radiofônicos, 

intitulada “Som 

das Bandas – 

Balançando o 

Coreto”, s ser 

veiculada pela 

Rádio MEC – 
AM e demais 

emissoras da 

EBC. 

151.980,00 104.980,00 

12.000,00 

(bens e 

serviços) 

Associação de 

Bandas de 

Música do 

Estado do Rio 

de Janeiro - 

ASBAM/RJ / 

05.422.155/000

1-30 

Em 

execução. 

Convênio 
115406/20415/2

010TV000006 

EBC nº 

0280/2010 

Convênio 

EBC/DIJUR

/ 

N° 019/2010 

1/9/2010 
1/09/2010 a 

31/08/2011 
28/10/2010 

Participação de 

10 emissoras de 

Rádios locais do 

interior dos 

estados da 

Amazônia Legal, 

na programação 

da Rádio 

Nacional da 

Amazônia. 

212.500,00 157.500,00 

14.000,00 

(bens e 

serviços) 

Centro de 

Defesa dos 

Direitos 

Humanos e 

Educação 

Popular do 

Acre – 

CDDHEP / 

34.716.746/000

1-18 

Em 

execução. 

Convênio 
115406/20415/2

010TV000002 

EBC nº 

2948/2009 

EBC/DIJUR 

N° 009/2010 
12/08/10 

12/08/2010 

a 

12/08/2011 

28/08/10 

Co-produção de 

uma série de 

programas 

televisivos, 

intitulado "Junto 

& Misturado”. 

3.221.370,00 2.178.876,08 

324.000,00 
(bens e 

serviços) 

Central Única 

das Favelas do 

Rio de Janeiro 

– CUFA / 

06.052.228/000

1-01 

Em 

execução. 
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Convênio 
115406/20415/2

009TV000003 

EBC nº 

1412/2009 

Convênio 

EBC/DAF/G

ECAP N° 

0030/2009 

22/10/2009 

22/10/2009 

a 

26/10/2010 

27/10/2009 

Produção de 52 

(cinqüenta e 

dois) programas 

radiofônicos 

voltados para o 

público jovem, 

morador das 

periferias do 

Distrito Federal, 

denominado 

“Ação Periferia”. 

130.200,00 120.000,00 

10.200,00 

(bens e 

serviços) 

Educação em 

Foco / 

05.834.872/000

1-79 

Em 

execução. 

Termo 

Aditivo 

n° 01 ao 

Convênio 

EBC/DAF/G

ECAP N° 

0030/2009 

26/10/2010 

26/10/2010 

a 

14/12/2010 

23/11/2010 

Prorrogar o 

prazo de 
vigência 

celebrado no 

Convênio 

original e 

ampliar, 

quantitativament

e, o objeto do 

convênio, em 

mais 6 

programas. 

N/A N/A N/A 

Termo 

Aditivo 
n° 02 ao 

Convênio 

EBC/DAF/G

ECAP N° 

0030/2009 

14/12/2010 

14/12/2010 

a 

14/12/2011 

22/12/2010 

Prorrogar o 
prazo de 

vigência e 

suplementar o 

Convênio 

original 

126.000,00 126.000,00 N/A 

Convênio 
115406/20415/2

010TV000008 

EBC nº 

2389/2010 

Convênio 

EBC/DIJUR

/N° 

024/2010 

03/11/10 

03/11/2010 

a 

03/11/2011 

22/11/10 

Realização da 

segunda 

temporada do 

“Festival de 

Vídeo Tela 

Digital”, uma 
série de 

892.990,00 

(1) 

446.495,00 

 

17.900,00 

(1) 

Associação 

Cultural 

Kinoforum / 

00.571.159/000

1-66 

Em 

execução. 
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programas, 

composta por 

apresentação de 

vídeos 

experimentais 

em formato 

digital, para 

serem exibidos 

pela EBC, suas 

afiliadas, 

retransmissoras, 
conveniadas e 

aquelas 

integrantes. 

Convênio 
115406/20415/2

010TV000012 

EBC nº 

0281/2010 

Convênio 

EBC/DIJUR

/N° 29/2010 

29/11/10 

29/11/2010 

a 

29/11/2011 

07/12/10 

Produção e 

apresentação do 

programa 

radiofônico, 

intitulado 

provisoriamente 

“Alô 

Agricultura” a 

ser veiculado na 

Rádio Nacional 

do Alto 
Solimões, da 

Superintendência 

de Rádio da 

EBC. 

21.500,00 21.070,00 

430,00 

(bens e 

serviços) 

Sindicato dos 

Trabalhadores 

Rurais de 

Tabatinga / 

06.094.715/000

1-37 

Em 

execução. 

Convênio 
115406/20415/2

010TV000007 

EBC nº 

3378/2009 

Convênio 

EBC/DIJUR

/N° 

025/2010 

10/11/2010 

10/11/2010 

a 

10/11/2011 

11/11/2010 

Criação e 

coordenação do 

Núcleo de 

Radiodramaturgi

a das emissoras 

da EBC – Rádios 

MEC e Nacional 

do Rio de 

Janeiro/RJ. 

287.580,00 131.790,00 

24.000,00 

(bens e 

serviços) 

Sociedade dos 

Amigos 

Ouvintes da 

Rádio MEC – 

SOARMEC / 

40.405.847/000

1-70 

Em 

execução. 
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Convênio 
115406/20415/2

009TC000002 

EBC nº 

0363/2008 

Convênio 

EBC/DAF/ 

GECAP n° 

023/2008 

31/10/2008 

31/10/2008 

a 

31/07/2009 

3/11/2008 

Produção de 

programa 

musical 

intitulado “Som 

na Rural” para 

compor a faixa 

diária de música 

da grade na TV 

Brasil 

659.840,00 0,00 

60.000,00 

(bens e 

serviços) 

Centro de 

Cultura 

Professor Luiz 

Freire / 

10.400.661/000

1-68 

Encerrado. 

Em fase de 

prestação de 

contas. 

Documentos 

pendentes 

foram 

encaminhad

os e estão 

em análise. 

Termo 

Aditivo 

nº 01 ao 
Convênio 

EBC/DAF/ 

GECAP n° 

023/2008 

4/11/2008 
31/07/2009 

a 

31/08/2009 

18/11/2008 

Alterar o título 

do programa, os 

recursos 

orçamentários e 
financeiros, bem 

como a vigência 

do Termo de 

Convênio 

original. 

N/A N/A N/A 

Termo 

Aditivo 

nº 02 ao 

Convênio 
EBC/DAF/ 

GECAP n° 

023/2008 

11/12/2008 N/A 3/3/2009 

Alterar a 

Cláusula Quarta, 

o Parágrafo 

Único da 

Cláusula Sétima, 

e acrescentar as 

alíneas "m" e "n" 

ao Parágrafo 

Primeiro da 
Cláusula Décima 

Quarta, todos do 

Instrumento 

Original, e 

modificar a 

Cláusula 

Terceira do 

Termo Aditivo nº 

01. 

N/A N/A N/A 
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Termo 

Aditivo 

nº 03 ao 

Convênio 

EBC/DAF/ 

GECAP n° 

023/2008 

31/8/2009 

31/08/2009 

a 

30/11/2009 

24/9/2009 

Prorrogação do 

prazo de 

vigência por 

meio da 

alteração da 

Cláusula 

Segunda do 

Termo Aditivo 

n° 1 ao Convênio 

Original, bem 

como a 
suplementação 

dos recursos. 

154.160,00 154.160,00 N/A 

Convênio 
115406/20415/2

009TV000001 

EBC nº 

2307/2008 

Convênio 

EBC/DAF/ 

GECAP n° 

0034/2009 

18/9/2009 

18/09/2009 

a 

18/09/2010 

22/9/2009 

Co-produção da 

terceira 

temporada do 

programa 

"Dango 

Balango", para 

compor a faixa 

de programas 

voltados ao 

público infantil e 

infanto-juvenil, 

da grade de 
programação da 

EBC e de suas 

emissoras 

associadas ou 

parceiras na 

Rede Nacional 

de Comunicação 

Pública. 

385.075,00 0,00 

35.075,00 

(bens e 

serviços) 

Associação de 

Desenvolvimen

to da 

Radiodifusão 

de Minas 

Gerais – 
ADTV / 

07.650.733/000

1-10 

Encerrado. 

Em fase de 

prestação de 

contas 
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Termo 

Aditivo 

nº 01 ao 

Convênio 

EBC/DAF/ 

GECAP n° 

0034/2009 

23/3/2010 N/A 25/3/2010 

Alterar o Plano 

de Trabalho, sem 

acréscimo no 

valor dos 

recursos 

repassados. 

N/A N/A N/A 

Termo 
Aditivo 

nº 02 ao 

Convênio 

EBC/DAF/ 

GECAP n° 

0034/2009 

17/9/2010 

18/09/2010 

a 

18/10/2010 

11/10/2010 

Prorrogar o 
prazo de 

vigência 

celebrado no 

Convênio 

original 

N/A N/A N/A 

Convênio 
115406/20415/2

008TC000008 

EBC nº 

0267/2008 

Convênio 

EBC/DAF/ 

GECAP 

n° 007/2008 

3/7/2008 

03/07/2008 

a 

31/12/2008 

4/7/2008 

Retomada das 

atividades da 

rádio Onda 

Tropical, com 

modulação em 

ondas tropicais, 

contendo um 
estúdio de 

locução e 

sistema 

irradiante. 

776.000,00 0,00 

78.000,00 

(bens e 

serviços) 

Fundação de 

Telecomunicaç

ões do Pará – 

FUNTELPA / 

05.441.704/000

1-13 

Encerrado. 

Em fase de 

prestação de 

contas 

Termo 

Aditivo 

nº 01 ao 

Convênio 

EBC/DAF/ 

GECAP 

n° 007/2008 

19/11/2008 

31/12/2008 

a 

01/03/2009 

20/11/2008 

Inclusão do 

Governo do 

Estado do Pará 

como 

interveniente no 

Convênio e a 

alteração das 

cláusulas 

Terceira e 

Décima Primeira 

N/A N/A N/A 
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Termo 

Aditivo 

nº  02 ao 

Convênio 

EBC/DAF/ 

GECAP 

n° 007/2008 

1/3/2009 

01/03/2009 

a 

01/06/2009 

7/4/2009 

Prorrogar o 

prazo de 

vigência do 

instrumento 

original 

N/A N/A N/A 

Termo 

Aditivo 

nº 03 ao 

Convênio 

EBC/DAF/ 

GECAP 
n° 007/2008 

1/6/2009 

01/06/2009 

a 

01/12/2009 

24/6/2009 

Prorrogar o 

prazo de 

vigência do 

instrumento 

original 

N/A N/A N/A 

Convênio 
115406/20415/2

008TC000007 

EBC nº 

0268/2008 

EBC nº 

0614/2008 

Convênio 

EBC/DAF/ 

GECAP 
n° 006/2008 

03/07/08 

03/07/2008 

a 

31/12/2008 

04/07/08 

Realização do 

projeto 

Teleinformação 
da FUNTELPA 

1.142.532,76 0,00 

237.539,00 
(bens e 

serviços) 

(2) 

Fundação de 

Telecomunicaç

ões do Pará 

UNTELPA / 

05.441.704/000

1-13 

Encerrado. 

Em fase de 

prestação de 

contas 

Termo 

Aditivo 
nº 01 ao 

Convênio 

EBC/DAF/ 

GECAP 

n° 006/2008 

19/11/08 

31/12/2008 

a 

01/03/2009 

20/11/08 

Inclusão do 

Governo do 

Estado do Pará 

como 
interveniente no 

Convênio e a 

alteração das 

cláusulas 

Terceira e 

Décima Primeira 

N/A N/A N/A 

Termo 

Aditivo 

nº 02 ao 

Convênio 

EBC/DAF/ 

GECAP 

n° 006/2008 

1/3/2009 

01/03/2009 

a 

01/06/2009 

7/4/2009 

Prorrogar o 

prazo de 

vigência do 

instrumento 

original 

N/A N/A N/A 
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Termo 

Aditivo 

nº03 ao 

Convênio 

EBC/DAF/ 

GECAP 

n° 006/2008 

1/6/2009 

01/06/2009 

a 

01/12/2009 

24/6/2009 

Prorrogar o 

prazo de 

vigência do 

instrumento 

original 

N/A N/A N/A 

Termo 

Aditivo 
nº 04 ao 

Convênio 

EBC/DAF/ 

GECAP 

n° 006/2008 

1/12/2009 

01/12/2009 

a 

01/06/2010 

4/1/2010 

Prorrogar o 

prazo de 

vigência do 

instrumento 

original, 

determinar a 
propriedade dos 

bens 

remanescentes 

do convênio e 

ajustar o Plano 

de Trabalho, 

alterando os 

valores originais 

do Convênio. 

N/A N/A N/A 

Termo 
Aditivo 

nº 05 ao 

Convênio 

EBC/DAF/ 

GECAP 

n° 006/2008 

27/5/2010 

01/06/2010 

a 

01/12/2010 

9/8/2010 

Prorrogar o 

prazo de 

vigência 

estabelecido no 

Termo Aditivo 
n° 04, registrar o 

novo CNPJ da 

FUNTELPA e 

definir a 

propriedade dos 

bens 

remanescentes 

adquiridos na 

execução do 

objeto do 

Convênio. 

N/A N/A N/A 
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Convênio 
115406/20415/2

009TC000001 

Convênio 

EBC/DAF/ 

GECAP 

n° 17/2008 

17/10/08 

17/10/2008 

a 

17/07/2009 

23/10/08 

Realização do 

"Nos Braços da 

Viola", uma série 

de 26 programas 

com 39 minutos 

de duração, que 

comporá a faixa 

de música da 

grade da TV 

Brasil e 

emissoras 
associadas/parcei

ras à Rede 

Pública de 

Televisão. 

847.035,88 0,00 

84.971,88 

(bens e 

serviços) 
Fundação 

Israel Pinheiro 

– FIP / 

00.204.293/000

1-29 

Encerrado. 

Em fase de 

prestação de 

contas. 

Aguardando 

atendimento 

de diligência 

pela FIP. 

Termo 

Aditivo 

nº 01 ao 

Convênio 

EBC/DAF/ 

GECAP 

n° 17/2008 

23/04/09 N/A 30/04/09 

Alterar o título 

do programa e a 

duração dos 

programas 

N/A N/A N/A 
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Convênio 
115406/20415/2

009TC000008 

EBC nº 

313/2008 

Convênio 

EBC/DAF/ 

GECAP 
n° 005/08 

3/7/2008 

03/07/2008 

a 

03/06/2009 

03/06/2009 

a 
31/10/2009 

(prorrogaçã

o de ofício) 

04/07/2008  

09/06/2009 

Utilização de 

serviços de 

transmissão e 

recepção via 

satélite de sinais 

de vídeo e áudio, 

no padrão 

MPEG2-DVG, 

RTV Digital 

Plus, nas 

modalidades 
Uplink para a 

matriz da 

FERTEL em 

Campo Grande e 

recepção 

Dowlink para as 

22 emissoras 

filiadas, situadas 

no i 

752.836,00 0,00 

76.000,00 

(bens e 
serviços) 

Fundação 

Estadual 

Jornalista Luiz 

Chagas de 

Rádio e TV 

Educativa do 

Mato Grosso 

do Sul – 

FERTEL / 

04.193.294/000
1-76 

Encerrado.  

Em fase de 

prestação de 

contas 

Termo 

Aditivo 

n° 01 ao 

Convênio 

EBC/DAF/ 
GECAP 

n° 005/08 

30/10/2009 

31/10/2009 

a 

31/12/2009 

6/11/2009 

Prorrogar o 

prazo de 

vigência do 

Convênio 
Original 

N/A N/A N/A 

Termo de 

Cooperação 
- 

EBC nº 

3081/2009 

EBC/DAF/ 

GECAP 

n° 0065/09 

18/12/2009 
18/12/09 a 

18/12/10 
21/12/09 

Participação do 

Brasil no 

“Programa 

Ibermedia TV”, 

perante a 

Conferência de 

Autoridades 

Cinematográfica

s da 

Iberoamérica. 

200.000,00 0,00 N/A 

ANCINE – 

Agência 

Nacional do 

Cinema / 

04.884.574/000

1-20 

Encerrado. 

Em fase de 

prestação de 

contas. 



 

196 

 

Termo de 

Cooperação 
- 

EBC nº 

1440/2008 

EBC/DAF/ 

GECAP 

n° 0029/08 

04/12/08 
04/12/08 a 

04/04/11 
05/12/08 

Realização do 

Programa 

ANIMA TV. 

4.626.000,00 500.000,00 2.526.000,00 

Ministério da 

Cultura / 

01.264.142/000

2-00 

Em 

execução. 

Termo de 

Cooperação 
- 

EBC nº 

2485/2009 

Convênio 

EBC/DAF/ 

GECAP 

n° 0064/09 

17/12/09 
21/12/09 a 

31/12/10 
21/12/09 

Desenvolviment

o de pesquisas 

especializadas, 

análises críticas 

da programação 

e produção de 

públicações e 

programas de 

rádio e televisão 

com conteúdo 
analítico. 

114.600,00 N/A N/A 

Fundação 

Universidade 

de Brasília – 

FUB / 

00.038.174/000

1-43 

Em 

execução. 

Termo 

Aditivo nº 
01 ao Termo 

de 

Cooperação  

EBC/DAF/ 

GECAP 

N° 0064/09 

01/01/11 
01/01/11 a 

30/06/11 
03/02/11 

Prorrogar o 
prazo de 

vigência original 

e ampliar, 

quantitativament

e, o objeto 

inicial.  

70.660,00 0,00 N/A 

Termo de 

Cooperação 
- 

EBC nº 

2962/2009 

Termo de 

Cooperação  

EBC/DIJUR

/N° 0063/09 

07/12/09 
07/12/09 a 

31/12/11 
21/12/09 

Realização do 

Concurso “Curta 

Criança” de 

Apoio à 

Produção de 

Obras 

Audiovisuais de 

Curta Metragem 
com a temática 

Infanto-Juvenil. 

500.000,00 0,00 N/A 

Ministério da 

Cultura / 

01.264.142/000

2-00 

Em 

execução. 

 
Nota 1: Valores retificados em relação ao exercício anterior. 

Nota 2: O Termo Aditivo nº 04 ao Convênio Original alterou o valor da contrapartida da Convenente, de R$ 108.000,00 para R$ 237.539,00, em virtude da compra de equipamentos disponibilizados para a 

consecução do objeto da avença. 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO SICONV 
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DECLARAÇÃO SIASG 

 



 

200 

 

ANEXO V 

 
ENTREGA E TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDA 
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ANEXO VI 

 
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER DELIBERAÇÕES DO TCU E DA CISET 

 

FICHA 1 
 

EBC 

Denominação Completa: Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

------- 9075 de 2010 
1308/2010 

PLENÁRIO 
--------- 

Comunicação/ 

Ciência 
Ac. TCU 1308/2010 PLENÁRIO 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 

Descrição da deliberação: 

Conhecimento do acórdão prolatado e alerta para ritos licitatórios 

futuros.   

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela implementação Código SIORG 

Secretaria Executiva 86567 

Síntese da providência adotada 

Ciência sobre orientação de Alertar a Empresa Brasil de Comunicação - EBC quanto às seguintes impropriedades 

constatadas: 

 

Ciência sobre  exigência de apresentação, pela empresa vencedora da fase de lances, de declaração ou certidão de 

regularidade sindical. 
 

Ciência sobre  a  aceitação de documento insuficiente para comprovar o atendimento de exigência prevista em edital,  

Síntese dos resultados obtidos 

Adoção de providências orientada para ritos posteriores. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

------------------------------------------------------------ 
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FICHA 2 

 

EBC 

Denominação Completa: Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

-------- ----------------- ---------- -------- Requerimento Ofício nº 198/2010-TCU – SECEX 6 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 

Descrição da deliberação: 

Requerimento de cópias de documentos relativos a atos internos da 

EBC sobre o assunto.   

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela implementação Código SIORG 

Secretaria Executiva e Diretoria Jurídica 86567 

Síntese da providência adotada 

Encaminhamento de documentos promovidos ao /TCU pelo Ofício nº 025/2010-EBC-DIJUR 

Síntese dos resultados obtidos 

 Encaminhamento promovido ao TCU 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

----------------------------------------------- 

 

 

 

FICHA 3 

 

EBC 

Denominação Completa: Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

---------------- ------------ ---------- Requerimento Ofício nº 47/2010-PROC-MEVM 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 
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Descrição da deliberação: 

Requerimento de cópias de documentos relativos à licitação de 

informática   

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela implementação Código SIORG 

Secretaria Executiva e Diretoria de Tecnologia de Informação  86567 

Síntese da providência adotada 

Encaminhamento de documentos promovidos ao MP/TCU pelo expediente DIJUR de 29.9.2010 

Síntese dos resultados obtidos 

 ------------------------------------------------- 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

---------------------------------------------------------- 

 

 

FICHA 4 

 

EBC 

Denominação Completa: Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

 012.537/2009-4 ------------- --------- 
Pedido de 

Esclarecimentos 
Ofício SEFIP-D/687 de 4.8.2010 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 

Descrição da deliberação: 

 - Esclarecimentos e documentos sobre admissões de empregados da 

EBC   

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela implementação Código SIORG 

Gerência de Desenvolvimento de Gestão de Pessoas da Secretaria 

Executiva da EBC 
86567 

Síntese da providência adotada 

Atendimento do requerimento do TCU pelo Ofício nº 112/2010 – Diretoria Jurídica, de 6.10.2010 

Síntese dos resultados obtidos 

Em trâmite no TCU para análise 
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

Fatores positivos para o atendimento da diligência do TCU – documentação disponível nos processos administrativos 

da EBC que tratam dos assuntos com registros detalhados sobre os procedimentos adotados. 

 

 

 

FICHA 5 

 

 

EBC 

Denominação Completa: Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

07117 de 2010 
1793/2010 

PLENÁRIO 
--------- Comunicação OFÍCIO 923/2010-TCU SECEX 6 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 

Descrição da deliberação: 

Conhecimento do acórdão prolatado pela improcedência da 

representação formulada contra a EBC    

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela implementação Código SIORG 

Diretoria de Operações 86567 

Síntese da providência adotada 

---------------------------------------- 

Síntese dos resultados obtidos 

-------------------------------------- 

 

 

FICHA 6 

 

EBC 

Denominação Completa: Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

--------- 209/2010-4 
525/2010 

PLENÁRIO 
---------- 

Comunicação/ 

Ciência 
Ofício nº 266/2010-TCU – SECEX 6 
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Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 

Descrição da deliberação: 

Conhecimento do acórdão prolatado. 
  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela implementação Código SIORG 

Secretaria Executiva e Diretoria de Tecnologia da Informação 86567 

Síntese da providência adotada 

Ciência do acórdão que determinou o arquivamento do processo por improcedência.  

Síntese dos resultados obtidos 

-------------------------------------------------------------- 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

------------------------------------------------------------- 

 

 

 

FICHA 7 

 

EBC 

Denominação Completa: Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

-------- 024.217/2010-7 

Acórdão nº 

5360/2010 
2a. Câmara 

---------- Orientação Ofício 6a. SECEX 1122/2010 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 

Descrição da deliberação: 

- Remeter ao conhecimento da EBC o teor do acórdão proferido sobre 

a improcedência da representação promovida contra a EBC.   

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela implementação Código SIORG 

Secretaria Executiva da EBC 86567 

Síntese da providência adotada 

  Ciência do teor do acórdão proferido sobre a improcedência da representação promovida contra a EBC. 

Síntese dos resultados obtidos 
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- Acompanhamento periódico sobre comunicados e orientações do SLTI/MPog a respeito de itens registrados por 

pregões eletrônicos. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

Fatores positivos – Conhecimento da equipe de pregão da EBC a respeito das rotinas do SLTI/MPog 

 

 

FICHA 8 

 

EBC 

Denominação Completa: Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

-------- 6651 DE 2008 
2489/2010 

PLENÁRIO 
---------- ACÓRDÃO ACÓRDÃO 2489/2010 PLENÁRIO 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 

Descrição da deliberação: 

Alterar a EBC para ocorrência de incorreções na Dispensa de Licitação 

objeto do processo e realização de benfeitorias em imóvel alugado sem 

prévia autorização por escrito do proprietário, em desacordo com o 

respectivo contrato de locação    

Providências adotadas   

Setor Responsável pela implementação Código SIORG 

Secretaria Executiva  86567 

Síntese da providência adotada 

Atenção a situações correlatas face à determinação do TCU 

Síntese dos resultados obtidos 

Melhoria nos ritos correlatos 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

--------------------------------------------------------------- 
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RESPOSTA DA EBC AO ACÓRDÃO TCU Nº 2489/2010 
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FICHA 9 
 

EBC 

Denominação Completa: Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

--------- 018.731/2010-4 

Acórdão nº 

6556/2010 

2ª. Câmara 

---------- Ciência   Acórdão nº 6556/2010 2a. Câmara 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 

Descrição da deliberação: 

- Ciência do acórdão proferido   

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela implementação Código SIORG 

Secretaria Executiva da EBC 86567 

Síntese da providência adotada 

Ciência do teor do acórdão com decisão pelo arquivamento do processo por perda de objeto 

Síntese dos resultados obtidos 

Ciência do teor do acórdão com decisão pelo arquivamento do processo por perda de objeto 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

-------------------------------------------------------------------- 

 

FICHA 10 
 

EBC 

Denominação Completa: Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

--------- 
025.696 DE 

2010 
-------------- ---------- 

Oitiva / 

Diligencia 
OFÍCIO 1117/2010 -TCU SECEX 6 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 
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Descrição da deliberação: 

Requerimento para manifestação da EBC sobre denúncia apresentada 

e encaminhamento de documentos 
  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela implementação Código SIORG 

Diretoria de Tecnologia da Informação e Secretaria Executiva  86567 

Síntese da providência adotada 

Oitiva e diligência atendidas pela EBC pelo Ofício 113/2010/DIJUR de 7.10.2010 

Síntese dos resultados obtidos 

-------------------------------------------------------------------------- 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

FICHA 11 

 

EBC 

Denominação Completa: Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

--------- -------------- -------------- ----------- Diligência Ofício 82/2010 – TCU – SECEX 6 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. 86567 

Descrição da deliberação: 

- Informações e documentação a respeito da locação de espaço 

físico promovida pela EBC no Edifício Venâncio 2000 em 

Brasília, DF                                                              

- Remessa de cópia de documentos relativos à Ata de Registro de 

Preços 382/2008 

  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela implementação Código SIORG 

Secretaria Executiva da EBC 86567 

Síntese da providência adotada 

Atendimento do requerimento do TCU pelo Ofício nº 016/2010 – Diretoria Jurídica, de 5.2.2010 

Síntese dos resultados obtidos 

Em trâmite no TCU para análise 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

Fatores positivos para o atendimento da diligência do TCU – documentação disponível nos processos administrativos 

da EBC que tratam dos assuntos com registros detalhados sobre os procedimentos adotados. 
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ANEXO VII 

 

Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna – RAINT 2010 

 

RELATÓRIO UNIDADE ESCOPO 
CRONO-

GRAMA 

REC. 

HUMANOS 

IMPLEMENTAÇÕES / 

RECOMENDAÇÕES 

001/2010 
Secretaria 

Executiva 

Exame analítico 

dos contratos 

administrativos e 

termos aditivos 

(Inciso II do art. 

24 da Lei 
8666/93). 

Abr a 

Dez/2009 
3 

 

A resposta indica que as áreas foram 

orientadas para implementar a  

recomendação. 

002/2010 Diretorias 

Exame das horas 

extras e 

prorrogação de 

jornada de 

trabalho 

concedidas e 

utilizadas 

Abr a 

Dez/2009 
3 

Na resposta apresentada dois temas, de 

caráter material, considerados de maior 

relevância e registrados nos subitens 

2.11 (Empregados que Receberam 

Sistematicamente Horas Extras no 

período de 12 meses) e 2.13 

(Empregados que Executaram Horas 

Extras Excedentes de 2 Horas/Dia),  não 

foram abordados. Por intermédio do 

Memorando AUDIN nº 070/2010, de 

30/09/2010, a Auditoria reiterou as 

recomendações exaradas no Relatório nº 
002/2010. Não houve manifestação até 

esta data. Quanto as demais 

recomendações, consta nas respostas 

informações de implementação.. 

003/2010 
Secretaria 

Executiva 

Exame dos 

balancetes e 

demonstrações 

contábeis e 

composição dos 

saldos 

4º 

trimestre/

2009 

3 

As respostas indicam que das 19 

recomendações 06 foram acatadas, 08 

registram estudos para implementação, 

04 não foram respondidas e 01 a 

manifestação não atingiu objetivamente 

o ponto levantado na recomendação. 

004/2010 
Diretoria 

Geral 

Exame 

Operacional na 

Superintendência 
de Rádio 

11/01 a 

05/02/201
0 

3 Não respondido. 

005/2010 

Diretoria 

de 

Produção 

Exame 

Operacional na 

Diretoria de 

Produção 

08/02 a 

12/03/201

0 

3 Não respondido. 

006/2010 
Secretaria 

Executiva 

Examinar o 

inventário dos 

bens intangíveis 

e o relatório da 

comissão 

constituída para 

essa finalidade 

Exercício 

2009 
3 

As respostas indicam que das 04 

recomendações 01 foi acatada, 01 

registra estudos para implementação e 

02 não foram respondidas. 

007/2010 
Secretaria 

Executiva 

Exame dos 

processos de 
compras e 

contratações, por 

pregões, 

presenciais e 

eletrônicos e por 

registro de 

Diversos 

Exercício

s 

3 

As respostas indicam que das 20 

recomendações 11 foram acatadas, 05 

registram estudos para implementação, 

04 não foram acatadas. 
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008/2010 
Secretaria 

Executiva 

Examinar o 

inventário dos 

bens imóveis e o 

relatório da 

comissão 

constituída para 

essa finalidade 

Exercício 

2009 
3 

As respostas indicam que das 21 

recomendações 20 foram acatadas e 01 

respondida com informação de que a 

área afeta ao fato irá implementar a 

pendência ressaltada. 

009/2010 
Secretaria 

Executiva 

Examinar o 

inventário do 
almoxarifado e 

o relatório da 

comissão 

constituída para 

essa finalidade 

Exercício 

2009 
3 

As respostas indicam que das 04 
recomendações 03 registram estudos 

para implementação e 01 a manifestação 

não atingiu objetivamente o ponto 

levantado no relatório. 

010/2010 
Secretaria 

Executiva 

Exame dos 

balancetes e 

demonstrações 

contábeis e 

composição dos 

saldos 

1º 

trimestre/

2010 

3 

As respostas indicam que das 05 

recomendações 02 foram acatadas e 03 

não foi respondida. 

011/2010 
Secretaria 

Executiva 

Examinar o 

inventário dos 

bens móveis e o 
relatório da 

comissão 

constituída para 

essa finalidade 

Exercício 

2009 
3 

As respostas indicam que das 3 
recomendações 1 foi implementada e 2 

encontram-se em implementação. 

012/2010 
Secretaria 

Executiva 

Exame dos 

processos de 

licitações e 

contratos da 

unidade do Rio 

de Janeiro 

1º 

trimestre/

2010 

3 
As respostas indicam implementação 

das 04 recomendações. 

013/2010 Diretorias 

Exame das 

atividades de 
faturamento e 

cobrança 

Exercício 
2009 

3 

As respostas indicam que das 34 

recomendações 09 encontram-se em 

implementação, 04 parcialmente 
atendidas, 10 não foram atendidas, 07 

não foram respondidas e 04 foram 

atendidas.  

014/2010 
Secretaria 

Executiva 

Exame dos 

balancetes e 

demonstrações 

contábeis e 

composição dos 

saldos 

2º 

trimestre/

2010 

3 

O Relatório indicou 05 recomendações, 

destas 02 foram respondidas e acatadas, 

as demais não foram respondidas. 

015/2010 
Diretoria 

de Serviços 

Exame dos 

processos de 

compra e 

contratação da 
Diretoria de 

Serviços 

Diversos 

Exercício

s 

3 

As respostas indicam que das 27 

recomendações 16 foram atendidas, 07 

não foram acatadas e 04 foram 
parcialmente atendidas. 

016/2010 
Secretaria 

Executiva 

Exame dos 

processos de 

compras e 

contratações, por 

pregões, 

presenciais e 

Diversos 

Exercício

s 

3 

As respostas indicam que das 14 

recomendações 2 foram acatadas, 2  

parcialmente atendidas, 04 não foram 

atendidas e 06  manifestações não 

atingiram os objetivos dos pontos 

levantados no relatório. 
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registro de 

preços. 

017/2010 
Secretaria 

Executiva 

Exame dos 

processos de 

contratação de 

prestação de 

serviços junto a 

ACERP 

Exercício 

de 2009 
3 

As respostas indicam que das 18 

recomendações 12 foram atendidas, 03 

não foram acatadas e 03 foram 

parcialmente atendidas. 

018/2010 
Secretaria 

Executiva 

Exame do 
contrato, 

controle e gastos 

efetuados com 

combustíveis. 

Jan a 

Jun/2010 
3 

As respostas indicam que das 11 
recomendações exaradas, 01 foi acatada, 

05 não foram atendidas, 01 foi atendida 

parcialmente e 04 indicam 

implementação. 

019/2010 
Diretoria 

de Serviços 

Exame 

operacional da 

mídia impressa e 

eletrônica. 

09/08 a 

29/09/201

0 

3 Não respondido. 

020/2010 
Secretaria 

Executiva 

Exame dos 

processos de 

compras e 

contratações, por 

pregões, 

presenciais e 
eletrônicos e por 

registro de 

preços. 

Diversos 

Exercício

s 

3 

As respostas indicaram que das 30 

recomendações 10 encontra-se em 

implementação, 01 implementada, 04 

parcialmente atendias e 15 as 

manifestações não atingiram os 
objetivos dos pontos levantados no 

relatório. 

021/2010 

Secretaria 

Executiva 

e Diretoria 

de Suporte 

e 

Operações 

Exame de 

processos de 

compra e 

contratação da 

Diretoria de 

Suporte e 

Operações 

Diversos 

Exercício

s 

3 

As respostas indicaram que das 36 

recomendações 25 foram acatadas, 01 a 

manifestação não atingiu os objetivos do 

ponto levantado no relatório e 10 não 

foram acatadas.  

022/2010 
Secretaria 

Executiva 

Exame dos 

procedimentos 

de entrega e 
guarda de 

declarações de 

bens e rendas 

dos 

comissionados e 

conselheiros 

Exercício 
de 2010 

(base 

2009) 

3 

As respostas indicaram que das 08 

recomendações 04 encontra-se em 
implementação, 02 implementadas, 01 

parcialmente atendia e 01 a 

manifestação não atingiu o objetivo dos 

pontos levantados no relatório. 

023/2010 
Secretaria 

Executiva 

Exame dos 

balancetes e 

demonstrações 

contábeis e 

composição dos 

saldos 

3º 

trimestre/

2010 

3 

O Relatório indicava 05 recomendações, 

destas 02 foram respondidas e acatadas, 

as demais não foram respondidas. 

024/2010 

Diretoria 

de 

Jornalismo 

Exame dos 
processos de 

compra e 

contratação da 

Diretoria de 

Jornalismo. 

Exercício

s 

2008 e 

2008 

3 

As respostas indicam que das 34 

recomendações exaradas: 14 foram 

acatadas; 07 não foram acatadas e 13 

não foram respondidas. 

025/2010 
Secretaria 

Executiva 

Exame Analítico 

sobre as cessões 

e requisições de 

Diversos 

Exercício

s 

3 A ser respondido em 2011 
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026/2010 
Secretaria 
Executiva 

Exame dos 

processos de  
contratos da 

unidade de São 

Paulo 

Exercício 
de 2010 

2 A ser respondido em 2011 

027/2010 
Diretoria 

de Serviços 

Exame na área 

de publicidade 

legal 

Exercício 

de 2010 3 

A ser respondido em 2011 

028/2010 
Secretaria 

Executiva 

Exame do 

processo de 

contrato de 

gestão firmado 

com a ACERP 

Exercício 

de 2010 

3 

A ser respondido em 2011 
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ANEXO VIII 

 
DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA EBC  
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ANEXO IX 

 
CONCLUSÕES DA AUDITORIA INDEPENDENTE 
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ANEXO X 

 
CONCLUSÃO DO ÚLTIMO ESTUDO ATUARIAL 

 

 

 


