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Cidadão dobra audiência 
da página da Ouvidoria 
O monitoramento da performance digital do Portal Institucional da Ouvidoria da EBC comprova a 
tendência de aumento crescente da audiência da p|gina desde outubro do ano passado, quando a 
presente gest~o assumiu o comando da |rea. 

Visualizações de página 

 

 

 

 

 

H| que se registrar, também, a mudança no padr~o de interaç~o entre o cidad~o e a Ouvidoria. No 
ano passado, as visualizações de p|gina davam-se basicamente em torno dos acessos {s colunas da 
Ouvidoria. A partir dos últimos seis meses, no entanto, o aumento das visitas vem ocorrendo em 
grande parte pelo contato direto dos usu|rios dos serviços e do público dos v|rios veículos EBC, via 
Fale com a Ouvidoria. 

No comparativo dos primeiros 70 dias de 2018 com igual período de 2019, o número de visualiza-
ções da p|gina da Ouvidoria mais que dobrou, crescendo exatos 130,85%. 

Visualizações da página da Ouvidoria no Portal EBC  

 

 

 

 

Visualizações da página da Ouvidoria no Portal EBC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Google Analytics  
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http://www.ebc.com.br/institucional/ouvidoria/noticias/2014/04/na-agencia-brasil-e-no-portal-ebc
http://www.ebc.com.br/institucional/ouvidoria/fale-com-a-ouvidoria
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A mudança determinante para multiplicar a participaç~o do cidad~o foi promovida por iniciativa 
desta Ouvidoria, que disponibilizou a barra de manifestações do e-OUV ao final de cada conteúdo 
ofertado pela TV Brasil, Agência Brasil, Rádios e Portais EBC, simplificando a interação a um clique 
na opç~o desejada: elogio, reclamaç~o, sugest~o, solicitaç~o ou denúncia. Foi esta simplificaç~o 
que facilitou a manifestaç~o do público que queria apenas registrar um elogio e acabava desistindo 
diante das dificuldades de fazê-lo. 

Da audiência total do portal da Ouvidoria, 80% do público acessam o “Fale com a Ouvidoria”. 

Elogios crescem quase 2.000% 
A Ouvidoria contabilizou um aumento de cerca de 90% no total de manifestações recebidas nos pri-
meiros dois meses de 2019, em comparaç~o com as participações do público dos veículos EBC e dos 
usu|rios dos serviços prestados pela empresa ao longo do primeiro bimestre de 2018. 

Mais do que o aumento da quantidade de manifestações, o que chama a atenç~o é o fato de este 
crescimento ter como causa principal o salto positivo de 1.820% no número de elogios aos conteú-
dos dos veículos EBC em suas v|rias plataformas, ao longo do primeiro bimestre deste ano.  

Fechando a an|lise no mês de fevereiro de 2019, os números também s~o positivos. A Ouvidoria 
realizou 177 atendimentos, pouco mais do que o dobro do total registrado no mesmo mês do ano 
passado.  E mais uma vez, os elogios s~o o grande destaque. 

Fevereiro 2018 

Fevereiro 2019 
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Acha que é golpe?       
Fale com a Ouvidoria! 
Esta Ouvidoria gostou de ver o link com a repór-
ter no Rio de Janeiro, alertando os aposentados 
sobre fraudes no empréstimo consignado. A 
mensagem ficou clara: em caso de suspeita de 
fraude ou golpe, o aposentado deve procurar a 
ouvidoria do INSS. 

 

 

Clique aqui para acessar o vídeo  

 Você sabia? 
Aqui na EBC, a Ouvidoria atua de forma integrada com todas as demais 
ouvidorias do Governo Federal. Por meio do sistema e-Ouv – o Siste-
ma Informatizado para Ouvidorias públicas, gerido, atualizado e 
mantido pela Controladoria-Geral da Uni~o, encaminhamos deman-
das de outras |reas, como previdência, saúde e educaç~o, direta-
mente para as ouvidorias respons|veis. Apenas nos meses de janeiro e 
fevereiro, foram repassadas 188 demandas { Administraç~o Federal. 

Veículos EBC potencializam participação 
do cidadão nas políticas públicas 
Os veículos EBC têm se mostrado um importante canal de participaç~o da sociedade. Com a ades~o 
ao e-Ouv e a inserç~o da barra de manifestações em todos os conteúdos ofertados pela EBC, a Ou-
vidoria passou a atuar como receptor de demandas dirigidas a toda Administraç~o Pública. 

A partir destas medidas que aproximaram o cidad~o da EBC, nada se perde. Ao contr|rio, a Ouvido-
ria da EBC garante o encaminhamento seguro das manifestações que recebe para as demais ouvi-
dorias da administraç~o pública {s quais os assuntos se referem.  

O gr|fico a seguir mostra o aumento da participaç~o do público. 

Quantidade encaminhada 

 

 

 

 

 

 

*Por ter apenas 28 dias, o mês de fevereiro apresentou uma pequena baixa.  

http://tvbrasil.ebc.com.br/noticia-rj/2019/02/aposentados-sao-alvos-de-assedio-para-emprestimo-consignado
http://tvbrasil.ebc.com.br/noticia-rj/2019/02/aposentados-sao-alvos-de-assedio-para-emprestimo-consignado
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Ouvidoria da EBC repassa demandas               
a mais de 50 órgãos 
A Ouvidoria da EBC recebeu manifestações referentes a 54 órg~os e entidades da Administraç~o 
Pública Federal, Estadual e Municipal, dentre os quais a Presidência da República, os v|rios ministé-
rios, todas as agências reguladoras, empresas públicas, governos estaduais e prefeituras. Exatos 
42% de todas as manifestações recebidas por esta Ouvidoria foram repassadas. 

No ranking dos dez órgãos e entidades com maior número de manifestações recebidas pela Ouvi-
doria da EBC, o primeiro lugar ficou com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, seguida do 
Ministério da Educaç~o. 
 

Manifestações Repassadas para outros Órgãos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Sistema e-OUV 
 

As manifestações recebidas s~o, em grande medida, origin|rias de notícias veiculadas pela agência, 
r|dios, Web ou TVs da EBC como, por exemplo, matérias da Agência Brasil sobre a validaç~o de di-
plomas de estrangeiros e a política pública sobre doenças raras.  

Processo 00112.000645/2019-01 

“Em dezembro do ano passado, você publicou uma notícia que estava relacionada com a vali-
dação de diplomas universit|rios estrangeiros. Foi comentado que pelo tratado do Mercosul, 
agora apenas um registro era necess|rio. Sou chileno e estou tentando validar meu diploma, a 
universidade federal de Florianópolis não reconhece este tratado, e só reconhece o tratado do 
ano de 2016.” 
 

A partir de notícia veiculada pela Agência Brasil, o cidadão solicitou informações sobre validação de 
diplomas universit|rios. A demanda foi encaminhada ao MEC, que o orientou como segue: 

Resposta do MEC 

“A notícia que foi publicada na imprensa no ano passado, relativa à revalidação de diplomas 
oriundos de países do MERCOSUL é exatamente o que diz o tratado do ARCUSUL: Os cursos 
acreditados no sistema terão a tramitação simplificada. Isso est| na Portaria Normativa nº 
22/2016 do MEC. Já os diplomas que foram revalidados por 3 ou mais instituições distintas (lista 
produzida pelo MEC) terão a tramitação simplificada. Nesse caso vale para qualquer curso, não 
apenas os cursos de países do MERCOSUL.”  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-12/paises-firmam-acordo-e-diplomas-de-graduacao-valem-em-todo-o-mercosul
http://plataformacarolinabori.mec.gov.br/consulta-publica/processo/consultar-por-ies-estrangeira
http://plataformacarolinabori.mec.gov.br/consulta-publica/processo/consultar-por-ies-estrangeira
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Momento da Ouvidoria: “Valeu, valeu!” 
Mais do que simplesmente atender { exigência legal de 
veicular programa semanal de 15 minutos nas r|dios EBC, 
a Ouvidoria faz uso deste espaço para responder e infor-
mar o público que se manifesta sobre serviços e conteú-
dos ofertados pelas r|dios, pela TV Brasil e pela Agência 
Brasil. Foi assim com a ouvinte Maria Gorete Monteiro 
Diniz, que enviou carta falando da import}ncia e do apre-
ço pela Rádio Nacional da Amazônia, sua única fonte de 
informaç~o, e também reclamando do sinal da emissora. 
A resposta especial para ela foi dada no programa Mo-
mento da Ouvidoria, levado ao ar nos primeiros dias de fevereiro. E a gravação feita com o Coorde-
nador de Manutenç~o da R|dio da Amazônia, engenheiro Ismar do Vale Júnior, fez sucesso imedia-
to no ar, confirmando o acerto na definiç~o dos conteúdos do programa. 

O ouvinte Erivelto, do interior da Bahia, fez quest~o de registrar em |udio seu entusiasmo com as 
boas novas anunciadas pelo engenheiro Ismar, relatando os avanços do trabalho e dos investimen-
tos feitos para restaurar integralmente o sinal da emissora. Erivelto entrou ao vivo na programaç~o 
da Nacional da Amazônia para agradecer a informaç~o. 

“Fiquei muito feliz com essa notícia aí, de que vai arrumar os transmissores da r|dio para voltar a 
funcionar novamente em 49 e 25 metros. É muita alegria. Valeu, valeu!” 

A Agência Brasil, em 23 de janeiro de 2019, anunciou a criaç~o da Coordenaç~o Nacional dos Raros, 
para acompanhar a situaç~o de pacientes com diagnóstico de doenças raras. A notícia estimulou a 
participaç~o de v|rios cidad~os. As demandas foram encaminhadas ao Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos - MMFDH. 

Processo 00112.000328/2019-87 

“Os lúpicos no Brasil não têm direito a aposentadoria por invalidez. A grande maioria não tem 
uma vida normal, depende de remédios e sofre diariamente com dores incríveis. Minha esposa 
é uma delas. Nós criamos um canal no YouTube para mostrar isso. Gostaria de uma participa-
ção maior nestas questões da nova coordenadoria de doenças raras. Acredito ser um espaço 
de debates incrível. Parabéns pela iniciativa de colocar em pauta a dor de tantos brasileiros.” 
 

A notícia tempestiva da Agência Brasil gerou v|rias demandas de cidad~os, antes mesmo de o Mi-
nistério se estruturar para implementar a política pública. 

Resposta do MMFDH 

“A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem a informar o seguinte: Agra-
deço o contato e informo que a Coordenação Nacional dos Raros, anunciada pela Ministra Da-
mares Alves, no dia 23 de janeiro, est| em fase de implementação, não tendo sido definidas até 
o momento as representações que a comporão. Registramos seu interesse em colaborar com 
essa pauta e colocamo-nos { disposição para esclarecimentos adicionais.” 

Ouça aqui o programa 
Momento da Ouvidoria, 
com a resposta { carta de 
Maria Gorete. 

Acesse aqui a entrada ao 
vivo do ouvinte Erivelto na 
programação da Nacional 
da Amazônia. 

https://soundcloud.com/w-dson/momento-da-ouvidoria-carta-maria-gorete/s-8dsnP
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-01/governo-cria-coordenacao-para-acompanhar-casos-de-enfermidades-raras
https://soundcloud.com/w-dson/radio-nacional-da-amazonia-ouvinte-erivelto/s-p764z
https://soundcloud.com/w-dson/momento-da-ouvidoria-carta-maria-gorete/s-8dsnP
https://soundcloud.com/w-dson/radio-nacional-da-amazonia-ouvinte-erivelto/s-p764z
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Retorno na Rede 
Na era da Internet, o r|dio continua a crescer e se expandir pela rede mundial de computadores e 
assim, no ambiente dominado pelo e-mail e WhatsApp, uma carta escrita { m~o é raridade que me-
rece tratamento especial.  O manuscrito da ouvinte Maria Gorete, respondido pela Ouvidoria nas 
ondas do r|dio, também foi assunto no Facebook. 

A apresentadora Beth Begonha do programa Ponto de Encontro, da Rádio Nacional da Amazônia, 
avisou pelo Facebook { ouvinte Maria Gorete que a Ouvidoria da EBC havia feito um “spot” em res-
posta { sua carta: 

 
Você ouviu a mensagem que a 
Ouvidoria enviou pra você via 
r|dio? Sua cartinha bombou!!! Fica 
ligada porque est| programada 
novamente e é toda pra você. 

Corri para chegar logo em casa e 
ouvir o que a Ouvidoria tinha 
falado sobre a carta. Fui logo 
ligando o r|dio.  Agradeça por mim 
{ Ouvidoria. Fiquei muito feliz.  

Força total na cobertura da Reforma   
da Previdência  
Quem acompanhou pelos veículos 
EBC a entrega da proposta do go-
verno para a nova previdência ficou 
bem informado logo cedo. Com 
efetivo completo nas ruas, o jorna-
lismo noticiou toda a movimenta-
ç~o dos diversos setores envolvidos 
na elaboraç~o da proposta. Repór-
teres foram especialmente destaca-
dos para cobrir o tema no Congres-
so, no Ministério da Economia, no 
Pal|cio do Planalto e no Fórum de 
Governadores. 

Na TV Brasil, Roseann Kennedy foi para o Congresso Nacional e, de l|, ancorou todas as informa-
ções que chegaram ao longo do dia sobre a entrega da proposta. Em seu primeiro link, no Repórter 
Nacional da Manh~, Roseann entrou com informações sobre a expectativa da entrega, hor|rios e 
ainda deu detalhes de como ser| a votaç~o da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Previ-
dência no Congresso. 

Roseann Kennedy ao vivo do Congresso Nacional, no programa Repórter Brasil 

https://www.facebook.com/beth.begonha
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2019/02/bolsonaro-entrega-texto-de-reforma-da-previdencia-ao-congresso
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2019/02/bolsonaro-entrega-texto-de-reforma-da-previdencia-ao-congresso
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Assim que o Presidente Bolsonaro chegou ao Congresso, Roseann entrou novamente, desta vez no 
Notícia Agora, chamando para a transmiss~o, ao vivo, do discurso de Bolsonaro, ao lado do presi-
dente da C}mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). 

 

 

Durante a ediç~o noturna do Repórter 
Brasil, foi a vez de Mariana Jungmann 
ancorar as notícias consolidadas sobre a 
nova previdência, anunciando uma maté-
ria com os principais pontos do projeto. 

Na EBC e em toda a mídia  
 

 

Além de abastecer o notici|rio dos 
veículos EBC, a NBR comprovou, 
mais uma vez, a import}ncia de sua 
atuaç~o como distribuidora de con-
teúdos jornalísticos oficiais dos 
eventos do Governo Federal. 

http://tvbrasil.ebc.com.br/noticia-agora/2019/02/bolsonaro-diz-que-conta-com-parlamentares-para-salvar-economia-do-pais
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Time da Agência produziu mais             
de 80 matérias  
 

 

A reforma da previdência mereceu 
atenç~o especial da Agência Bra-
sil, que destacou cinco repórteres 
só para a cobertura no dia 20 de 
fevereiro, data em que o presiden-
te da República apresentou a pro-
posta ao Congresso Nacional. Do 
dia 15 de fevereiro até o último dia 
14, a Agência Brasil publicou mais 
de oitenta matérias sobre o tema. 

Cobertura intensa e equilibrada nas Rádios  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tanto nas r|dios como nos demais veículos EBC, a cobertura do encaminhamento da proposta de 
nova Previdência tem sido feita em tom informativo e equilibrado desde o dia 19 de fevereiro, quan-
do o presidente Jair Bolsonaro reuniu seus ministros para apresentar o projeto do governo.  

Quem ouviu o Repórter Nacional das 7h da manh~ de 20 de fevereiro, na Rádio Nacional AM, foi 
informado de que a proposta seria entregue por Bolsonaro aos Presidentes da C}mara e do Sena-
do. Além de explicar algumas mudanças, a reportagem anunciou que o Presidente da República fa-
ria um pronunciamento { noite sobre o assunto. E antes da fala presidencial, o Repórter Nacional 
trouxe boas matérias na ediç~o do meio-dia, ouvindo o ministro-Chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzo-
ni, deputados e governadores do RJ e SP, que trouxeram posicionamentos contra e a favor da re-
forma previdenci|ria e também explicaram ao cidad~o os principais pontos do projeto. 
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Papo sobre Previdência na madrugada  
O Madrugada Nacional é um programa que reúne música, jornalismo, informações de utilidade pú-
blica e prestaç~o de serviços com participações de ouvintes. No ar de segunda a sexta-feira, nas 
Rádios Nacional AM do RJ, de Brasília, do Alto Solimões, e da Amazônia OC, tem apresentaç~o divi-
dida: de meia noite {s 3h, Adelzon Alves, do RJ; e de 3h {s 5h, Jo~o McBrown, de Brasília. 

Aos 79 anos de idade e 61 de microfone, Adelzon é um ícone do R|dio brasileiro com passagem de 
sucesso em emissoras de Minas Gerais, Paran| e Rio de Janeiro. Produtor musical que lançou v|rias 
estrelas da MPB, como Clara Nunes e Alcione, destaca-se ainda hoje pelo empenho na defesa da 
preservaç~o das raízes culturais do samba.  

Em sua conversa com os ouvintes da madrugada, o }ncora também costuma abordar temas da 
agenda nacional com repercuss~o na vida do cidad~o, como a Reforma da Previdência. E tem obti-
do bons resultados no desafio de explicar a proposta de reforma ao público, formado em grande 
parte por taxistas, caminhoneiros e sambistas. Prova disso é o elogio que chegou { Ouvidoria da 
EBC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação de rede multiplica                  
audiência da Nacional AM 
Além de cobrir cidades do entorno do DF e alcançar |reas iso-
ladas de todo o Brasil, onde o Ibope n~o chega, a Rádio Nacio-
nal AM conta com emissoras parceiras para transmissões em 
rede, o que multiplica exponencialmente sua audiência. Para 
se ter uma ideia da potencialidade e capilaridade da Nacional 
AM, basta uma an|lise das transmissões do programa Revista 
Brasil, que vai ao ar diariamente das 8h ao meio-dia. A primei-
ra metade do programa é gerada de Brasília e a segunda, do 
Rio de Janeiro.  

Participam da rede do Revista Brasil 45 emissoras das 27 uni-
dades da federaç~o, mas o alcance do programa no interior 
do país é potencializado pela formaç~o de novas redes locais. 
Só com a R|dio Inconfidência AM de Belo Horizonte, por exemplo, outras 23 emissoras do interior 
de Minas Gerais participam da rede de transmiss~o do Revista Brasil. Isto explica porque os institu-
tos de pesquisa de audiência dizem muito pouco sobre o público real das r|dios EBC. 

Parabenizo o Sr. Adelzon Alves pelo 
programa do dia 26/02/19. Que 
entrevista maravilhosa, falando 
sobre Previdência! Parabéns. 

Processo 00112.000792/2019-73 

callto:00112.000792
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Venezuela 
Criatividade e furo jornalístico na Nacional 
Nem a falta de contato com fontes oficiais, como o prefeito de Pacaraima, o delegado ou o Corpo 
de Bombeiros, para obter informações sobre os acontecimentos na fronteira do Brasil com a Vene-
zuela, em pleno auge da tens~o entre os dois países, deixou a Rádio Nacional AM de Brasília sem 
notícias. Para vencer as dificuldades e bem informar o ouvinte, o }ncora do programa Revista Brasil, 
Valter Lima, criou uma din}mica de trabalho conjunto com uma emissora local e, mais do que atuali-
zar o público, conseguiu dar um furo jornalístico com informações ao vivo.  

A parceira do Revista Brasil foi com a “Nossa R|dio FM” 
de Pacaraima, conduzida pelo radialista e professor de 
português Roni Rocha. O comunicador morou um tempo 
do lado venezuelano da fronteira e tem contato perma-
nente e estreito com os índios da regi~o. Foi com ele que 
Valter Lima abriu o programa da sexta-feira 25 de feve-
reiro, com a informaç~o em primeira m~o de que dois 
índios tinham sido mortos havia poucos instantes e ou-
tros 12 feridos estavam sendo socorridos no hospital de 
Boa Vista. Ao mesmo tempo em que militares venezuela-
nos atiravam, Roni recebia mensagens dos indígenas por 
Whatsapp e divulgava para os ouvintes da Nacional AM. 
As notícias em tempo real foram lidas ao vivo, citando 
inclusive os prenomes das vítimas. Furo de reportagem 
do Revista Brasil. 

Recomendação da Ouvidoria 
O radiojornalismo deve aproveitar o alcance dos programas transmitidos em 
rede, como o Revista Brasil, para popularizar temas de interesse da cidadania 
e, ao mesmo tempo, de difícil compreens~o e traduç~o, como a reforma da 
Previdência Social.  

Recomendação da Ouvidoria 
É importante que o comando do jornalismo da EBC esteja atento {s informa-
ções obtidas por meio do esforço pessoal e criativo de seus profissionais. O 
sucesso jornalístico daqueles que conseguem contornar as dificuldades do dia
-a-dia e trazer notícias em primeira m~o sobre temas do momento pode e de-
ve ser compartilhado pelos notici|rios dos veículos EBC.  

O bom aproveitamento do “furo” de reportagem divulgado por um dos veículos EBC, nestes 
tempos de comunicaç~o digital, exige agilidade e interaç~o do jornalismo da Casa. 
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“Brumadinho: vale de lama”  
Escalada para cobrir o desastre em Bruma-
dinho para o jornalismo da TV Brasil, a re-
pórter Ana Graziela Aguiar trouxe material 
que supriu o factual e ainda rendeu uma 
reportagem especial para o programa Cami-
nhos da Reportagem. Finalizado em tempo 
recorde para os padrões de um especial – 
cerca de 2 semanas contra uma média de 
três meses, o resultado surpreende pela 
qualidade. Sob a perspectiva de quem so-
freu diretamente os efeitos do rompimento 
da barragem, a matéria registrou os primei-
ros dias pós-tragédia, mostrando em deta-
lhes as |reas atingidas, os motivos do rom-
pimento, o resgate de vítimas e a procura 
de famílias por parentes desaparecidos.  

A cobertura, bem além do factual, est| disponível nos arquivos da EBC. Uma reportagem que, além 
de noticiar o desastre da Vale, permanecer| como referência para a memória de futuras gerações. 

Clique aqui ou na imagem para acessar a reportagem Brumadinho: vale de 
lama, exibido na TV Brasil 

Em um clique, tudo sobre                
Brumadinho na Agência Brasil 
O banner de destaque com o título 
“Especial, Tragédia Brumadinho” leva { 
Tag Page criada pela Agência Brasil para 
facilitar o acesso do internauta aos conte-
údos produzidos sobre o rompimento da 
barragem.  Com apenas um clique, o inte-
ressado pode encontrar todos os detalhes 
da cobertura. Até o momento, j| s~o mais 
de 300 reportagens da Agência Brasil so-
bre o assunto.  

http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhos-da-reportagem/2019/02/brumadinho-vale-de-lama
http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhos-da-reportagem/2019/02/brumadinho-vale-de-lama
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Para ouvir e refletir 
A amplitude da cobertura dos veículos EBC sobre a tragédia de Brumadinho, com matérias factuais, 
reportagens e entrevistas especiais, agradou o público que se dirigiu { Ouvidoria. No dia 17 de feve-
reiro, por exemplo, a jornalista Mara Régia trouxe em seu programa Natureza Viva, transmitido em 
rede pelas r|dios Nacional da Amazônia, do Alto Solimões e de Brasília, uma entrevista com a jor-
nalista e ambientalista Cristina Serra, autora do livro “Mariana, a maior tragédia ambiental do Bra-
sil”. Um dos ouvintes fez quest~o de registrar seu elogio. 

  

Quero parabenizar a jornalista Mara Régia e seu programa Na-
tureza Viva... Essas entrevistas contundentes nos fazem refle-
tir sobre os cuidados com a vida humana, sobre os rumos do 
país e sobre a mineração, em si mesma, seus métodos e tecno-
logias que talvez devam ser aperfeiçoadas pois, uma vez acon-
tecidas, tais tragédias têm um saldo excessivamente pesado, 
tanto para o ambiente como para a sociedade. É, portanto, 
muito louv|vel a iniciativa da jornalista Mara Régia de trazer a 
seus milhares de ouvintes de todo o país estas reflexões. 

Processo 00112.000700/ 2019-55 

Palavra do especialista 
O bom jornalismo da Agência Brasil serve n~o apenas para alimentar leitores curiosos e a mídia na-
cional e internacional, como também é usado para subsidiar especialistas. Foi assim com a matéria 
“Leil~o de energia de fontes solar e eólica termina com des|gio de 15,35%.  Energia solar fotovoltai-
ca pode crescer mais de 300% até o fim do ano, diz setor.”  

Processo nº 00112.000783/2019-82 

 

Utilizo o excelente material disponibilizado 
para an|lise de informações e elaboração de 
um Curso de Energia Solar Fotovoltaica, que 
ser| ministrado em março próximo.  

“ “ 

callto:00112.000700
callto:00112.000783
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Atendimento rápido!  
O telespectador que procurou a programa-
ç~o no site da TV Brasil, dia 11 de março, de-
parou-se com um grande vazio na grade. Ra-
pidamente, a Ouvidoria foi acionada: 

Processo nº 00112.000882/2019-64  

 

 

 

 

 

Alertada pela Ouvidoria, a programação deu 
resposta r|pida. No dia seguinte, 12 de mar-
ço, a grade j| estava normalizada. 

Gostaria de saber o porquê de a 
programação da semana não estar 
mais acessível pela aba ‘Programação’ 
no site tvbrasil.ebc.com.br.  

“ 

“ 

De olho no lance 
A equipe do jornalismo da TV Brasil n~o perdeu um lance da violenta final da Taça Guanabara, em 17 
de fevereiro. A disputada partida entre dois times cl|ssicos do Rio de Janeiro foi marcada pela con-
fus~o na chegada de torcedores que, por decis~o judicial, n~o puderam entrar no Maracan~.  Com o 
repórter Igor Santos em frente ao est|dio, o telespectador teve uma vis~o completa do que ocor-
reu na decis~o: o desabafo dos torcedores, a coletiva pós-jogo e, ainda, coment|rios na manh~ se-
guinte no estúdio do Repórter Brasil, do jornalista esportivo M|rcio Guedes. Show de bola! 

M|rcio Guedes,               

comentarista esportivo 
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No mundo da lua 
O programa No Mundo da Bola, que foi ao ar 
no domingo da final da Taça Guanabara, dei-
xou a desejar. Por exatos 22 minutos, a partir 
do início do programa, o assunto do dia n~o 
apareceu na tela. Até chegar {s confusões 
que cercaram a final da Taça Guanabara, o 
telespectador teve que assistir o apresenta-
dor falando de uma enquete sobre quem de-
veria ser o substituto do Neymar na Seleç~o 
(uma pauta fria), sobre os alojamentos prec|-
rios de atletas de base e sobre o fato de o goleiro Jéferson ter-se declarado vítima de racismo. To-
dos estes assuntos poderiam ter entrado no segundo bloco.  

O que o público gostaria de ter visto, j| na abertura do programa, era a reportagem completa sobre 
a primeira final sem torcida no Maracan~, falando da confus~o nas cercanias do est|dio e de quem 
saíra ferido.  

Pode-se argumentar que, como o jogo ocorreu das 17h {s 19h, as imagens n~o chegaram  em tempo 
para a ediç~o do programa. Mas n~o neste caso, em que foram usados vídeos de celular. Neste dia, 
infelizmente, o resultado da partida ficou em segundo plano no Maracan~ e No Mundo da Bola.  

Vale a pena conferir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A repórter Luana Karen, da TV NBR, acompanhou a comitiva ministerial em viagem { Ant|rtica para 
registrar o início do funcionamento da nova estrutura de telecomunicações na Estaç~o Ant|rtica 
Comandante Ferraz.  Além do material jornalístico veiculado na NBR, é possível conferir os bastido-
res dos acontecimentos da viagem pelo Di|rio de Bordo Ant|rtica. De forma leve e descontraída, 
Luana conta suas impressões sobre a vida no continente gelado. Acesse aqui o conteúdo.   

https://www.youtube.com/watch?v=O2LHSAlsRNw&feature=youtu.be
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Cobertura quente no continente gelado 
 

 

Além do di|rio de bordo dis-
ponibilizado nas redes sociais 
da NBR, a viagem { Ant|rtica 
rendeu entradas ao vivo na 
programaç~o da emissora e 
reportagens especiais (na TV 
e n’A Voz do Brasil).  

 

 

 
Vale destacar, também, a parceria 
bem sucedida com a TV Brasil. Mais 
do que trabalhar para a NBR, a repór-
ter gravou passagens especiais para a 
TV Brasil, que aproveitou muito bem 
o material da Ant|rtica. 

Clique aqui para acessar o conteúdo. 

Integração, sim! Falta de identidade, não! 
No dia em que o Governo entregou a proposta de reforma da previdência ao Congresso Nacional, o 
Ministro da Economia, Paulo Guedes, concedeu uma entrevista { TV NBR. O material foi transmitido 
simultaneamente nas duas emissoras de TV da EBC: TV NBR e TV Brasil.  A integração do jornalismo 
foi uma decis~o acertada.  O que causou estranhamento foi o fato de a TV Brasil reproduzir a entre-
vista sem ao menos utilizar sua identidade visual nos créditos. Quem ligou a TV Brasil naquele mo-
mento ficou confuso. O selo e os créditos com a indicaç~o do programa da NBR sugerem que o te-
lespectador n~o est| sintonizado na TV Brasil.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KaCveKEUjZc
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O Cen|rio econômico utilizou trecho da entrevista com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, e 
soube colocar sua identidade visual no material que foi exibido, dia 21/02, durante o programa. 

Recomendação da Ouvidoria  
Mais do que bem-vinda, a integraç~o do jornalismo dos veículos EBC é reco-
mend|vel. Mas é necess|rio preservar a identidade de cada veículo, manten-
do a conex~o do público com a emissora sintonizada. 

A arte de ser pessimista 
No final de fevereiro, o Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgou um relatório que trazia um 
balanço sobre a violência no Rio de Janeiro. Entre os dados divulgados, chamou a atenç~o a queda 
das mortes violentas, dos roubos de carga e dos homicídios dolosos em janeiro de 2019, na compa-
raç~o com janeiro de 2018. No caso dos homicídios dolosos, ali|s, os índices registraram o melhor 
resultado em sete anos para o mês de janeiro. No jarg~o jornalístico, um resultado t~o expressivo 
nos leva imediatamente ao famoso lead. Traduzindo: vamos começar por aí!  No entanto, a Agência 
Brasil ofereceu a seguinte manchete a seus leitores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-02/rio-mortes-violentas-crescem-26-de-dezembro-para-janeiro
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-02/rio-mortes-violentas-crescem-26-de-dezembro-para-janeiro
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Ao escolher um recorte que considerou períodos diferentes – dezembro de 2018 e janeiro de 2019, a 
Agência Brasil optou por destacar o pior índice encontrado na pesquisa, sem nem mesmo ter o cui-
dado de explicitar que os meses de janeiro s~o, usualmente, mais violentos que dezembro. Disse a 
Agência: 

“A letalidade violenta, ou seja, as mortes violentas provocadas por agressão intencional, cres-
ceu 26% de dezembro de 2018 para janeiro deste ano. Segundo o Instituto de Segurança Pública 
(ISP), órgão oficial do governo fluminense, foram registrados 563 homicídios dolosos, latrocí-
nios, lesões corporais seguidas de morte e mortes por intervenção de policiais em janeiro deste 
ano, contra as 447 de dezembro.” 

Logo na sequência, a matéria apresenta a comparaç~o que revela a queda da violência em janeiro e 
sugere o lead sobre o mês ter sido o menos violento desde 2012 e o segundo menor em 28 anos: 

“Na comparação com janeiro de 2018, no entanto, houve uma queda de 14%, já que naquele 
período haviam sido registradas 654 vítimas. Analisando-se apenas o homicídio doloso, que é 
um dos tipos de letalidade violenta, foram 386 casos, um aumento de 173% em relação {s 141 
vítimas de dezembro. Apesar disso, houve queda de 18% em relação a janeiro de 2018. Este foi o 
mês de janeiro com o menor número de casos dos últimos sete anos e o segundo menor dos 
últimos 28 anos, de acordo com o ISP.” 

Síntese perfeita 
Com os mesmos dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública, a repórter Priscila Thereso 
da TV Brasil n~o perdeu tempo e, em um link para o Notícia Rio, foi direto ao que interessa: o lead.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

“O estado do Rio registrou queda de 18% no número de Homicídios dolosos em janeiro, na comparação 
com o mesmo mês do ano passado. Isso representa o menor número de vítimas desse indicador no mês 
de janeiro, desde 2012. Os dados são do Instituto de Segurança Pública com base nos registros de ocor-
rência das delegacias de Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro. O Instituto também registrou queda 
na letalidade violenta, que engloba latrocínio e mortes por intervenção policial. Na comparação com 
janeiro de 2018, a queda no número de vítimas foi de 14%. Os crimes de roubo de veículos e roubo de 
cargas também diminuíram: a queda foi de 28% nos roubos de veículos e de 24% nos roubos de carga.” 
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TV Brasil sem Carnaval 
As campe~s do carnaval e de audiência da TV Brasil ficaram de fora da programaç~o em 2019.  A 
decis~o da EBC repercutiu entre o público da TV Brasil que esperava assistir aos desfiles das campe-
~s pela emissora. 

Ano passado, o evento rendeu elogios e o recorde de audiência de 2018. Este ano, a exclus~o da 
transmiss~o do desfile das campe~s da grade da TV Brasil resultou em protestos do público { Ouvi-
doria. 

Processo nº 00112.000831/2019-32 
 

“A TV Brasil apenas anda para tr|s. Não transmitir o carnaval do Rio e 
de São Paulo ‘cedido’ pela Globo com a desculpa de custos, é um desres-
peito ao telespectador e a nossa inteligência. Se é para acabar com a TV, 
faça logo e não fiquem matando lentamente.” 

Campeãs sem televisão no país do Carnaval 
A negativa da EBC em transmitir pela TV Brasil o desfile das campe~s deixou as escolas de samba 
vencedoras do desfile de 2019 fora da telinha no domingo pós-Carnaval. Nem a TV Brasil nem qual-
quer das emissoras comerciais brasileiras exibiram o evento que atrai o público e a imprensa do país 
e do mundo.  

Na p|gina do G1, que apresentou um registro fotogr|fico sobre o Desfile das Campe~s do Carnaval 
2019 no Rio de Janeiro, um coment|rio resumiu a expectativa frustrada do público que não conse-
guiu assistir ao desfile: 

Desfile da 
estação 

primeira de 
Mangueira, 
campeã do 
carnaval do 

Rio de 
Janeiro, em 

2019 
 (Fotos: Tomaz Silva/

Agência Brasil) 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/carnaval/2019/noticia/2019/03/09/desfile-das-campeas-do-carnaval-2019-do-rio-de-janeiro-fotos.ghtml
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Ressaca de carnaval 
Matéria de serviço publicada pela Agência Brasil na manh~ de Quarta-feira de Cinzas, 6 de março, 
trouxe os números da semana anterior como atuais. O repórter apresentou naquele dia dados so-
bre os títulos negociados no Ibovespa, da B3, antiga Bolsa de Valores de S~o Paulo, antes mesmo da 
abertura dos trabalhos de preg~o dos papéis negociados no mercado de ações. 

A matéria foi publicada {s 10h46, mas o preg~o só abriu {s 13h, erro que, no jarg~o jornalístico, é 
denominado “barrigada” do repórter. 

A Ouvidoria agradece 
Os leitores atentos que se manifestaram enviando mensagens para apontar o erro minutos após a 
publicaç~o da matéria da Agência Brasil contribuíram para permitir sua r|pida correç~o. É este o 
objetivo da atuaç~o da Ouvidoria que, portanto, agradece as contribuições que ajudam a melhorar 
a qualidade do trabalho dos veículos EBC. 

Processo nº 00112.000859/2019-70 

 

Que absurdo!!! Dizer que a bolsa abriu hoje cedo!!! ... 
Repórter d| notícia da abertura da BOVESPA 2 horas 
antes, com os dados do fechamento de sexta. 

 

Recebida a mensagem, a informaç~o foi corrigida, acompanhada por um pedido de desculpas: 

 

Às 10h46, a Agência Brasil publicou matéria equivo-
cadamente sobre a abertura da Bolsa de Valores 
nesta quarta-feira. O texto foi corrigido. A Agência 
Brasil pede desculpas aos seus leitores. 

 

 
 

 

 

Acesse aqui a matéria corrigida. 

“ “ 

“ 

“ 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-03/bovespa-opera-leve-queda-nesta-quarta-feira-de-cinzas?amp=
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Dados gerais do atendimento 

A Ouvidoria realizou um total de 267 atendimentos ao longo dos 28 dias, de 15 de fevereiro a 14 de 
março de 2019. Desse total, 146 demandas (54,68%) tiveram como alvo os veículos de comunicaç~o 
da EBC e a sua gest~o administrativa/operacional, conforme mostram a tabela e o gr|fico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fale com a Ouvidoria 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvidoria em números 

Atendimento Quantidade 

Fale com a Ouvidoria 146 

Outros órg~os/entidades 54 

Improcedentes 54 

SIC 13 

Canal de Denúncia 0 

Simplifique! 0 

TOTAL 267 

TIPO DE MANIFESTAÇÃO POR PLATAFORMA/VEÍCULO 

Veículo Elogio Reclamação Solicitação Sugestão TOTAL % 

TV 5 17 20 9 51 34,94% 

Agência Brasil 11 22 5 6 44 30,15% 

R|dios 9 5 8 1 23 15,75% 

Gest~o EBC 0 3 10 2 15 10,27% 

Veículos diversos 1 1 1 3 6 4,11% 

Portal EBC 0 1 0 2 3 2,05% 

EBC Play 0 1 2 0 3 2,05% 

Radioagência 
Nacional 

0 0 1 0 1 0,68% 

TOTAL 26 50 47 23 146 100% 
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Ao longo do período, a Ouvidoria recebeu 15 demandas com assuntos relacionados { gest~o admi-
nistrativa, operacional e serviços/negócios da EBC.  Segue abaixo o detalhe do tipo de manifesta-
ções recebidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking dos Assuntos 

Contribuições do cidadão 

Gestão EBC 

Manifestação Quantidade 

Solicitaç~o 10 

Reclamaç~o 3 

Sugest~o 2 

TOTAL 15 

Ranking dos assuntos Quantidade 

Marketing, negócios e serviços 7 

Administrativo 5 

Comunicaç~o institucional 3 

TOTAL 15 
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Ao longo do período de 15 de fevereiro a 14 de março de 2019, o público das Rádios EBC enviou { 
Ouvidoria 24 manifestações. Veja, abaixo, a representação gr|fica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das oito emissoras de r|dio da EBC, cinco foram objeto de manifestações dos ouvintes, distribuídas 
tal como demonstra a tabela abaixo. A Radioagência Nacional recebeu uma solicitaç~o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestação por Emissora de Rádio e Radioagência Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuições do cidadão 

Rádios EBC 

Manifestação Quantidade 

Elogio 9 

Solicitaç~o 9 

Reclamaç~o 5 

Sugest~o 1 

TOTAL 24 

Veículo Elogio Reclamação Solicitação Sugestão TOTAL 

Nacional da Amazônia 2 0 3 1 6 
Nacional AM do RJ 2 4 0 0 6 
MEC FM 2 0 3 0 5 
Nacional FM de Brasília 1 1 1 0 3 
MEC AM do RJ 2 0 1 0 3 
Radioagência Nacional 0 0 1 0 1 
Nacional AM de Brasília 0 0 0 0 0 
MEC AM de Brasília 0 0 0 0 0 
Nacional do Alto Solimões 0 0 0 0 0 

TOTAL 9 5 9 1 24 



Contribuições do cidadão - Rádios EBC 
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Mapeamento das Manifestações 

Ranking dos Assuntos 

 

 

 

 

Elogio 

 
 

 

Solicitação 

 

 

 

 

Reclamação 

 

 

 

Sugestão 

Elogio Quantidade 

Conteúdo de entretenimento 7 
Grade de programaç~o 2 

TOTAL 9 

Solicitação Quantidade 

Conteúdo de entretenimento 3 
Sinal/sintonizaç~o 2 
Marketing, negócios e serviços 1 
Grade de programaç~o 1 
Funcionalidade técnica 1 
Conteúdo jornalístico 1 

TOTAL 9 

Ranking dos assuntos Quantidade 

Conteúdo de entretenimento 11 
Grade de programaç~o 4 
Funcionalidade técnica 3 
Sinal/Sintonizaç~o 3 
Marketing, negócios e serviços 2 
Conteúdo jornalístico 1 

TOTAL 24 

Reclamação Quantidade 

Funcionalidade técnica 2 
Sinal/Sintonizaç~o 1 
Conteúdo de entretenimento 1 
Marketing, negócios e serviços 1 

TOTAL 5 

Sugestão Quantidade 
Grade de programaç~o 1 
TOTAL 1 
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AGÊNCIA BRASIL 
Ao longo do período de 15 de fevereiro a 14 de março de 2019, os leitores da Agência Brasil fizeram 
chegar { Ouvidoria 44 contribuições. Segue, abaixo, a representação gr|fica das demandas recebi-
das. 

Um episódio em particular fez subir o número de reclamações e reduzir o percentual de elogios nes-
te período: o erro da Quarta-Feira de Cinzas, quando um repórter de S~o Paulo produziu uma maté-
ria sobre a Bolsa de Valores antes mesmo de o preg~o abrir, usando dados da sexta-feira anterior 
como se fossem atuais. Uma vez desconsideradas as seis manifestações críticas que chegaram logo 
cedo { Ouvidoria, os percentuais seriam outros: as Reclamações somariam 42,1%, e não 50%, e os 
elogios subiriam para 28,94% do total de contribuições recebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapeamento das contribuições 

Reclamação 

 

 

 

Elogio 

 

 

Contribuições do cidadão 

Plataformas Web 

Manifestação Quantidade 

Reclamaç~o 22 

Elogio 11 

Sugest~o 6 

Solicitaç~o 5 

TOTAL 44 

Reclamação Quantidade 

Conteúdo jornalístico 20 

Funcionalidade técnica 1 

Conteúdo de fotografia/Imagem 1 

TOTAL 22 

Elogio Quantidade 

Conteúdo jornalístico 11 

TOTAL 11 



Contribuições do cidadão - Plataforma Web 
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Sugestão 

 

 
 

Solicitação 

 

 

 
 

PORTAL EBC  
Ao longo do período de 15 de fevereiro a 14 de março de 2019, o público do Portal EBC enviou { Ou-
vidoria três manifestações. Segue, abaixo, a tabela das demandas recebidas. 

 

 

 

 

 

 

EBC PLAY 
O aplicativo EBC Play, que oferece conteúdo sob demanda, captou, também, três contribuições. 
Segue, abaixo, a tabela das demandas recebidas. 

 

Sugestão Quantidade 

Conteúdo jornalístico 5 

Conteúdo de fotografia/Imagem 1 

TOTAL 6 

Solicitação Quantidade 

Conteúdo jornalístico 2 

Marketing, negócios e serviços 2 

Conteúdo de fotografia/Imagem 1 

TOTAL 5 

Manifestação Quantidade 

Sugest~o 2 

Reclamaç~o 1 

TOTAL 3 

Manifestação Quantidade 

Solicitaç~o 2 

Reclamaç~o 1 

TOTAL 3 
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Ao longo do período de 15 de fevereiro a 14 de março de 2019, o público da TV Brasil enviou { Ouvi-
doria 51 demandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapeamento das Contribuições 
 

Ranking dos Assuntos 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Contribuições do cidadão 

TV Brasil 

Manifestação Quantidade 

Solicitaç~o 20 

Reclamaç~o 17 

Sugest~o 9 

Elogio 5 

TOTAL 51 

Ranking dos assuntos Quantidade % 

Grade de programaç~o 18 35,29% 

Conteúdo de entretenimento 9 17,65% 

Sinal/sintonizaç~o 8 15,69% 

Marketing, negócios e serviços 5 9,80% 

Conteúdo infantil 5 9,80% 

Conteúdo jornalístico 2 3,92% 

Funcionalidade técnica 2 3,92% 

Outros conteúdos 1 1,96% 

Conteúdo esportivo 1 1,96% 

TOTAL 51 100% 
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Elogio 

Solicitação Quantidade 

Conteúdo de entretenimento 6 

Marketing, negócios e serviços 5 

Grade de programaç~o 3 

Conteúdo infantil 2 

Conteúdo jornalístico 2 

Sinal/sintonizaç~o 1 

Funcionalidade técnica 1 

TOTAL 20 

Reclamação Quantidade 

Sinal/sintonizaç~o 7 

Grade de programaç~o 6 

Conteúdo de entretenimento 1 

Funcionalidade técnica 1 

Conteúdo esportivo 1 

Conteúdo infantil 1 

TOTAL 17 

Sugestão Quantidade 

Grade de programaç~o 8 

Outros conteúdos 1 

TOTAL 9 

Elogio Quantidade 

Conteúdo de entretenimento 2 

Conteúdo infantil 2 

Grade de programaç~o 1 

TOTAL 5 
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