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 Demandas do cidadão { Ouvidoria   
crescem quase 100% 
Nos primeiros seis meses de 2019, a Ouvidoria da EBC aumentou 
em exatos 98,94% o número de atendimentos realizados, em 
comparaç~o com o semestre inicial de 2018. Os números com-
provam a efetividade da Ouvidoria como canal de interaç~o en-
tre a EBC e o cidad~o que acessa os conteúdos e serviços oferta-
dos pela empresa. Durante todo este período, a |rea de atendi-
mento n~o deixou um único demandante sem resposta dentro 
do prazo legal. Quando a atual gest~o assumiu o setor, em se-
tembro de 2018, havia um passivo de mais de 900 demandas 
pendentes de resposta, algumas abertas desde 2016. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O aumento do número de ma-
nifestações dirigidas { Ouvido-
ria tem sido constante e pode 
ser observado mês a mês. De 
janeiro a junho deste ano, n~o 
houve um só mês em que o 
número de demandas do cida-
d~o tenha sido menor do que 
o registrado em igual período 
de 2018. Basta uma an|lise r|-
pida do quadro que detalha o 
atendimento mensal para 
constatar a consistência do 
aumento da interaç~o entre a 
EBC e seu público. 
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Crescimento constante e consistente 
Só no Fale com a Ouvidoria, que acolhe demandas do público de todos os veículos EBC – r|dios,   
TV Brasil, Agência Brasil, sites, EBC Play e Radioagência – foi de 50% o aumento do número de con-
tribuições do cidad~o. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Desde novembro do ano passado, a empresa passou a ofertar a barra de manifestaç~o do e-OUV 
em todos os conteúdos disponibilizados na internet, para facilitar a participaç~o do público com 
sugestões, reclamações, solicitações, elogios e denúncias com garantia de sigilo. É um convite ao 
cidad~o para contribuir com sua opini~o sobre produtos e serviços da EBC e seus veículos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Manifestações por veículo - 1º Semestre 2019 

Tipo de manifestação por plataforma/veículo -  1º Semestre 2019 

Veículo Elogio Reclamação Solicitação Sugestão Total % 

TV 64 197 156 78 495 39,01% 

Agência Brasil 114 100 66 77 357 28,13% 

R|dios EBC 50 78 66 29 223 17,57% 

Gest~o EBC 6 10 60 12 88 6,93% 

Portal EBC 4 10 9 13 36 2,84% 

Veículos diversos 14 2 7 12 35 2,76% 

Radioagência Nacional 1 15 5 1 22 1,73% 

EBC Play 1 2 7 3 13 1,03% 

Total 254 414 376 225 1269 100% 
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Agência Brasil - Processo n° 00112.002223/2019-62 

“Sou assistente social de um CRAS [Centro de Referência de Assistência Social] da cidade de 
Juiz de Fora/MG. Muito boa a reportagem Número de denúncias de violência contra idosos 
aumentou 13% em 2018, com uma linguagem simples e de fácil entendimento. Montei uma pa-
lestra para o grupo de idosos e para o grupo que recebe cesta b|sica mensalmente que coorde-
no. Foi muito rico usar os dados estatísticos contidos na reportagem. Parabéns! Obrigada por 
terem me ajudado com esse material considerado por mim muito rico.” 

TV Brasil - Processo n° 00112.001946 /2019-44 

“Parabenizo a programaç~o da 
TV Brasil. Ontem vi Faróis do  
Brasil e Parques do Brasil. Pro-
gramas de excelente produç~o, 
trazendo belas imagens e curiosi-
dades do nosso Brasil. Parabéns!” 

Manifestações elogiosas como estas saltaram de 43 em 2018, para 254 este ano. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cidadão satisfeito 
A maioria dos cidad~os que se dirigem { Ouvidoria, seja para sugerir, criticar, pedir informações ou 
elogiar serviços e conteúdos ofertados pela EBC, declara-se satisfeita com as respostas que recebe. 
O nível de satisfaç~o do público que interage com a EBC é atestado por pesquisa online disponibili-
zada pelo próprio sistema e-OUV, que afere n~o só a efetividade do atendimento da EBC, como de 
todas as ouvidorias do setor público.  

A nota que o cidad~o confere { Ouvidoria da EBC é superior { média obtida pelo conjunto de ouvi-
dorias públicas que integram o sistema e-OUV. Ao longo do primeiro semestre deste ano, 66% do 
público que respondeu { pesquisa aprovaram o trabalho realizado.  

Elogios saltam 500% 
Houve aumento em praticamente todos os tipos de manifesta-
ç~o do público dos veículos EBC, mas o que a an|lise das deman-
das mais evidencia é o apreço do cidad~o pelos conteúdos e ser-
viços ofertados. Tanto é assim, que o item que 
mais aumentou neste primeiro semestre foram os 
elogios, com crescimento de exatos 490,69%.  

Comparativo - 1º Semestre 2018/2019 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-06/numero-de%20denuncias-de-violencia-contra-idosos-aumentou-13-em-2018
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-06/numero-de%20denuncias-de-violencia-contra-idosos-aumentou-13-em-2018
http://tvbrasil.ebc.com.br/faroisdobrasil
http://tvbrasil.ebc.com.br/faroisdobrasil
http://tvbrasil.ebc.com.br/parquesdobrasil
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Este número é quase 10 pontos percentuais mais alto do que a média obtida pelas ouvidorias públi-
cas federais neste primeiro semestre de 2019: 57,2%.  

 

 

 

 

 

 
 

 

A agilidade no atendimento e, sobretudo, o cuidado com as respostas ao cidad~o s~o as principais 
razões da satisfaç~o do público com o tratamento recebido. O padr~o de qualidade do trabalho 
desta Ouvidoria tem se mantido, com ligeira melhora na avaliaç~o positiva em relaç~o ao primeiro 
trimestre do ano. Naquela ocasi~o, 65% declararam-se satisfeitos com o nosso atendimento.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1000 demandas a cada 80 dias  
Ao final dos primeiros 82 dias de 2019, a Ouvidoria contabilizou a demanda de número 1000. O rit-
mo das contribuições do cidad~o continua seguindo o mesmo padr~o. Nos 81 dias subsequentes, 
atingimos a marca de 2000 manifestações. A Manifestação 2000 foi uma solicitaç~o cadastrada em 
13 de junho, em que o leitor pediu informações adicionais a uma matéria publicada pela Agência 
Brasil.  

Processo n° 00112.002000/2019-03 

“Informações referentes ao Encceja 2019 para PPL. Data de inscri-
ç~o e da aplicaç~o das provas.” 

Resposta 

“Prezado leitor, agradecemos o contato e informamos que as 
respostas de sua demanda constam nas seguintes matérias: 
Número de inscritos para o Encceja 2019 tem aumento de 75% 
e Inscrições para o Encceja começam hoje pela internet.” 

callto:00112.002000
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-06/numero-de-inscritos-para-o-encceja-2019-tem-aumento-de-75
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-05/inscricoes-para-o-encceja-comecam-hoje-pela-internet
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Reclamação nem sempre é insatisfação 
Houve aumento do número de reclamações do ano passado para c|, mas h| que se considerar que 
isto se deve muito mais ao crescimento do interesse e da interaç~o do cidad~o com os veículos EBC, 
do que a uma eventual insatisfaç~o do público com conteúdos e serviços ofertados. Esta constata-
ç~o é visível nas manifestações enviadas { Ouvidoria pelo público de todos os veículos, especial-
mente leitores da Agência Brasil. Muitas das queixas e protestos referem-se aos temas ali expostos, 
e n~o { qualidade do material jornalístico apresentado. É o que ocorre nos coment|rios de internau-
tas sobre matérias que trataram do VLT do Rio de Janeiro e do ProUni. 

Agência Brasil - Processo nº 00112.002198/2019-17  

Matéria: VLT Carioca pede autorizaç~o para rescindir contrato com prefeitura  

Reclamação do leitor 

“Mais uma vergonha, n~o termos o VLT. Usar o resgate do roubo dos polí-
ticos para pagar, como o do Cabral, embora n~o fosse prefeito.” 

Agência Brasil - Processo n° 00112.001950 /2019-11 

Matéria: Inscrições para o ProUni começam na próxima terça-feira  

Reclamação do leitor 

“Notas de corte no ProUni est~o impossíveis de se atingir. Média 790. Se o 
ProUni é para todos, por que n~o disponibiliza uma média mais condizente 
com a situaç~o do Brasil?” 

Tema versus conteúdo jornalístico 
Diante das v|rias críticas a projetos, 
programas, decisões dos Poderes da 
República e outros temas tratados nas 
matérias e entrevistas, sem que haja 
qualquer reparo { qualidade do conte-
údo apresentado, esta Ouvidoria pas-
sou a adotar uma subdivis~o das      
reclamações recebidas. Com esta me-
dida, separamos as críticas que se refe-
rem apenas ao assunto abordado daquelas que tratam da 
qualidade dos conteúdos exibidos. No item classificado 
como “outras reclamações” est~o, por exemplo, os pro-
blemas relacionados { qualidade do sinal de transmiss~o 
da TV Brasil e das r|dios. 

Ao longo do mês de junho, foram 169 manifestações e, 
deste total, 24,26% trouxeram reclamações do cidad~o. 
Mas h| que se ressaltar que o número de críticas efetiva-
mente dirigidas aos serviços e conteúdos ofertados pela 
EBC soma apenas 17,16% das demandas enviadas {           
Ouvidoria. Isto porque 7,1% das contribuições do cidad~o 
trouxeram reparos que dizem respeito t~o somente ao 
tema abordado. 

Junho 2019 

Outras          
reclamações 

Qualidade 
do conteúdo 

Tema do 
conteúdo 

TOTAL DE     
RECLAMAÇÕES 

22 7 12 41 

Outras reclamações 
Qualidade do conteúdo 
Tema do conteúdo 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2019-07/vlt-carioca-pede-autorizacao-para-rescindir-contrato-com-prefeitura
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-06/inscricoes-para-o-prouni-comecam-na-proxima-terca-feira
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Demonstrações de apreço pelos        
conteúdos até nas reclamações 
A boa qualidade dos programas e do jornalismo dos veículos EBC tem sido reafirmada pelo público 
até mesmo quando o objetivo do contato com a Ouvidoria é fazer uma reclamaç~o. Confira nos 
exemplos citados. 

MEC AM - Processo n° 00112.002064/2019-04 

Reclamação 

“Tenho 78 anos e sou ouvinte da Tenho 78 anos e sou ouvinte da Tenho 78 anos e sou ouvinte da EBCEBCEBC   desde 1948desde 1948desde 1948. No site 
da EBC, a Rádio MEC AM aparece, h| três dias, com essa 
informaç~o: ‘502 Bad Gateway’. Est| incomodando muito. É É É 
só pensar na dona de casa que adora fazer os traba-só pensar na dona de casa que adora fazer os traba-só pensar na dona de casa que adora fazer os traba-
lhos de casa cantando e ouvindo as boas músicas que lhos de casa cantando e ouvindo as boas músicas que lhos de casa cantando e ouvindo as boas músicas que 
ajudam a tirar os estresses da vidaajudam a tirar os estresses da vidaajudam a tirar os estresses da vida, assim como quem 
trabalha na internet. R|dio é cultura, e 90% dos ouvintes 
gostam de boas músicas e n~o de ouvir fofocas.” 

MEC FM - Processo n° 00112.002175/2019-11        

“O sinal da MEC FM n~o est| chegando corretamente em minha resi-
dência. Eu prefiro utilizar um r|dio port|til, mas, apesar de ter como 
ouvir no computador, eu n~o tenho a mobilidade de levar o meu apare-
lho para qualquer lugar e ouvir com facilidade. Ou seja, eu gostaria que, 
assim que possível, ajustassem a frequência e intensidade do sinal, para 
que eu possa apreciar a música cl|ssica. Eu sou um grande amante da Eu sou um grande amante da Eu sou um grande amante da 
música clássica, adoro todos os concertos e amo a programação música clássica, adoro todos os concertos e amo a programação música clássica, adoro todos os concertos e amo a programação 
da da da MEC FMMEC FMMEC FM, mas eu me sinto incomodado com esse incidente. Então, 
por favor, solucionem. Minha residência fica localizada a, aproximada-
mente, 30 km da emissora, em linha reta.” 

Radioagência Nacional - Processo n° 00112.002078/2019-10        

Reclamação 

“Sou ouvinte assíduo da grade de programação da Sou ouvinte assíduo da grade de programação da Sou ouvinte assíduo da grade de programação da EBCEBCEBC, em , em , em 
especial, de alguns programas e quadros que utilizo como especial, de alguns programas e quadros que utilizo como especial, de alguns programas e quadros que utilizo como 
fonte de pesquisasfonte de pesquisasfonte de pesquisas. É o caso, por exemplo, do quadro Viva Ma-
ria, com Mara Régia, que percebo atraso na atualização das pos-
tagens, na p|gina. Solicito regularidade pois, assim, fica de for-
ma mais verdadeira a contínua fonte de informaç~o.” 

TV Brasil - Processo n° 00112.001945/2019-08  

“H| mais ou menos 3 meses que os canais TV Brasil, NBR, Canal Saúde e 
TV Escola n~o est~o sintonizando no município onde moro. O que vocês 
fizeram? Sempre tive esses canais na TV aberta e de uma hora para outra 
os canais sumiram. Lament|vel, pois sempre gostei muito da progra-sempre gostei muito da progra-sempre gostei muito da progra-
mação, principalmente à noite, quando estou descansando em ca-mação, principalmente à noite, quando estou descansando em ca-mação, principalmente à noite, quando estou descansando em ca-
sa.sa.sa. Por favor, verifiquem isso!Por favor, verifiquem isso!Por favor, verifiquem isso!” 
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Parabéns pra você! 
 

 

 

 

comemora 2 anos com 
os telespectadores 

J| s~o dois anos de sucesso, com a programaç~o educativa e de entretenimento organizada por 
faixa et|ria, livre de publicidade induzindo ao consumismo, e com animações e programas reconhe-
cidos pela qualidade do conteúdo. Estamos falando da TV Brasil Animada, que tem atrações como 
O Show da Luna!, O Di|rio de Mika, Carrapatos e Catapultas, Zica e os Camaleões e Osmar – A Primeira 
Fatia do P~o de Forma. Isso sem falar das séries Gaby Estrella e Detetives do Prédio Azul, e dos pro-
gramas Sésamo e Cozinhadinho. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Com cerca de 60 horas semanais de conteúdo audiovisual para crianças e jovens, a TV Brasil tem a 
maior faixa infantil da TV aberta. S~o quase 11 horas por dia de desenhos e séries que reforçam valo-
res como a n~o violência e a toler}ncia {s diferenças. Isso sem falar na sess~o especial que, das 
7h30 {s 9h30, reúne produções com todos os recursos de acessibilidade, como audiodescriç~o, le-
genda oculta, interpretaç~o em LIBRAS e dublagem. 
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Maratona e estreias 
Neste mês de anivers|rio, a TV Brasil Animada 
exibe uma maratona com séries infantis, além 
de dois programas novos: a animaç~o Ada e 
Rói, sobre dois amigos que gostam muito de 
desenhar e apagar, e Lana e Carol, uma série 
que conta a história do convívio entre adoles-
centes de diferentes classes sociais na cidade 
de Fortaleza. 

Participação do público 
Os f~s das atrações foram convidados a enviar vídeos 
para serem exibidos na programaç~o da TV Brasil e as 
mensagens – autorizadas por adultos respons|veis – j| 
est~o no ar. Mais de mil vídeos foram recebidos. De 
acordo com Diana Landim, coordenadora de Promo-
ções e Chamadas da TV Brasil, boa parte dos vídeos foi 
gravada em cidades do interior e em zonas rurais. 

A TV Brasil Animada caiu no gosto n~o apenas das cri-
anças, como de seus respons|veis. A Ouvidoria recebe, 
com frequência, elogios aos conteúdos da faixa infan-
tojuvenil da emissora. 

Elogio - Processo nº 00112.002193/2019-94 

“Gosto da programaç~o da TV Brasil Animada. 
Meus filhos acompanham a programaç~o da 
emissora.” 

Considerações do Ombudsman 
A TV Brasil Animada é exemplo de como uma emissora estatal pode responder ao cidad~o 
que contribui com seus impostos, entregando a crianças e adoles-
centes conteúdos culturais e educativos de qualidade. É precisa-
mente este o público que se viu abandonado pelas TVs comerciais 
em março de 2014, quando foi proibida a publicidade voltada para a 
criança. As restrições afastaram os anunciantes e, com isto, a pro-
gramaç~o destinada a esta faixa específica perdeu os patrocínios e 
deixou de ser interessante para os canais privados. 

H| mais de cinco anos, portanto, conteúdos infantis e infantojuve-
nis est~o praticamente restritos {s TVs por assinatura. Como a po-
pulaç~o de menor renda n~o tem acesso aos canais pagos, acentuou-se o papel e a respon-
sabilidade cidad~ da EBC de “apoiar processos de inclus~o social e socializaç~o da produç~o 
de conhecimento, garantindo espaços para exibiç~o de produções regionais e independen-
tes”, ao mesmo tempo em que “coopera com os processos educacionais e de formaç~o do 
cidad~o”. Tudo isto est| previsto na Lei 11.652/2008, que criou a empresa. A TV Brasil       
Animada est| de parabéns n~o apenas pelo anivers|rio, mas por cumprir o papel de devol-
ver ao conjunto da sociedade os recursos que recebe do Estado. 

http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2019/07/tv-brasil-animada-completa-dois-anos
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Cobertura de todos os veículos e        
Ouvidoria engajada 
O anivers|rio da TV Brasil Animada e o chamado para o envio dos vídeos foi notícia nas R|dios EBC, 
na Agência Brasil, e também no Repórter Brasil, da TV Brasil. Todos os veículos participaram da co-
bertura. A Ouvidoria também se engajou e o programa de r|dio produzido pela equipe - Momento 
da Ouvidoria - tratou do anivers|rio da TV Brasil Animada. 

Ouça aqui o Momento da Ouvidoria. Veja aqui o convite { criançada para celebrar 
os dois anos da TV Brasil Animada. 

Momento da Ouvidoria  
ultrapassa meta legal     
de exibição em 2019 
Desde o início do semestre, peças do programa Momento da Ouvidoria 
têm sido exibidas diariamente nas r|dios Nacional AM, Nacional FM,       
Nacional da Amazônia e do Alto Solimões. Esta é uma exigência prevista na Lei 
de Criaç~o da EBC – n° 11.652/2008, segundo a qual cabe ao ouvidor “conduzir, 
sob sua inteira responsabilidade editorial, no mínimo 15 (quinze) minutos de 
programaç~o semanal, a ser veiculada pela EBC no hor|rio compreendido entre 
6 (seis) e 24 (vinte e quatro) horas, voltada { divulgaç~o pública de an|lises so-
bre a programaç~o da EBC”. 

Para bem cumprir a obrigaç~o legal, sem com isto interferir na grade de progra-
maç~o das emissoras de r|dio, esta Ouvidoria optou por fazer programetes de 
até dois minutos. Produzidos para informar o ouvinte sobre conteúdos dos veí-
culos EBC, os programetes de r|dio trazem an|lises e informações sobre produ-
tos e serviços ofertados pela empresa, sempre levando em conta as 
demandas que os próprios ouvintes fazem chegar { Ouvidoria. 

O balanço do primeiro semestre revela que a meta legal de 
exibiç~o dos Momentos da Ouvidoria n~o apenas foi cum-
prida, como ultrapassada. Considerando as 26 semanas 
do primeiro semestre e os 15 minutos semanais obriga-
tórios, seriam necess|rias 6 horas e 50 minutos de exibi-
ç~o. Ao longo destes últimos seis meses, o programa 
Momento da Ouvidoria totalizou exatas 8 horas, 25 mi-
nutos e 58 segundos. 

Confira os números a seguir... 

https://soundcloud.com/w-dson/momento-da-ouvidoria-tv-brasil-animada
https://soundcloud.com/w-dson/momento-da-ouvidoria-tv-brasil-animada
https://www.youtube.com/watch?v=h6i-RpWrlKk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h6i-RpWrlKk&feature=youtu.be
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TV Brasil Animada leva EBC ao 4° lugar 
em audiência no DF 
A TV Brasil Animada voltou a superar a marca de 2 pontos de audiência no Distrito Federal no mês 
de junho. Os melhores resultados ocorreram no dia 10, quando o índice se manteve acima de 1 pon-
to e chegou a alcançar 2,03% durante a exibiç~o do Show da Luna!. O sucesso explica o porquê de a 
TV Brasil ter permanecido isolada na 4ª posiç~o entre as emissoras abertas no Distrito Federal, en-
tre 13h56 e 15h02 daquela segunda-feira. 

As edições especiais da TV Brasil Animada também fizeram sucesso, melhorando a média di|ria de 
audiência nas três praças (Rio de Janeiro, S~o Paulo e Brasília). Nos dias 12 e 28 de junho, por exem-
plo, a faixa obteve 0,66% de média e sustentou um pico de 1,40% no DF. 

Momento da Ouvidoria - 1º Semestre 2019 

Veiculação do            
Momento da 

Ouvidoria 

1º Trimestre 2º Trimestre Total 1º Semestre 2019 

Quantidade 
de eventos 

Duração 
Quantidade 
de eventos 

Duração 
Quantidade 
de eventos 

Duração % 

NAC FM 100 0:57:26 51 1:35:43 151 2:33:09 30,27% 

NAC AM 216 1:46:10 40 1:15:24 256 3:01:34 35,88% 

NAC OC 194 1:37:56 38 1:13:19 232 2:51:15 33,85% 

Total 510 4:21:32 129 4:04:26 639 8:25:58 100% 
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Reforma da Previdência 
em foco nos veículos EBC 
Tema priorit|rio para o governo e de interesse do cidad~o, a reforma da Previdência foi aprovada 
em primeiro turno na C}mara dos Deputados. As manchetes dos veículos EBC n~o deixam dúvidas 
de que o assunto foi, com raz~o, grande destaque da cobertura jornalística nos meses de junho e 
julho. Com o objetivo de informar o público de maneira isenta e completa, as matérias veiculadas 
trouxeram an|lises de especialistas, repercuss~o entre autoridades, opini~o do povo, números,  
infogr|ficos e fotos. 

Para mostrar a complexidade da 
cobertura, a Agência Brasil reuniu 
mais de 100 matérias na tag page 
Reforma da Previdência no período 
em an|lise. Na noite do dia 10 de 
julho, quando o texto-base foi apro-
vado, a Agência Brasil disponibili-
zou nas matérias o vídeo da C}mara 
dos Deputados com a transmiss~o 
ao vivo da votaç~o. Só faltou avisar 
o leitor da transmiss~o ao vivo no 
título da matéria ou no texto da 
manchete da capa. 
 

 
 
 

 
O aviso ficou escondido. Veio apenas 
no chapéu da home. Assim, sem a indi-
caç~o da transmiss~o nos endereços 
das matérias na internet (URL), n~o 
foi possível agregar { Agência a audi-
ência do internauta que buscava p|gi-
nas que estivessem veiculando o as-
sunto ao vivo. A falta da palavra 
“vivo” ou dos verbos “acompanhe” 
ou “veja”, nos títulos das matérias, 
compromete n~o só o esforço da 
equipe em publicar os vídeos da C}-
mara, mas também o ganho de audi-
ência. Nem todos os acessos ocorrem 
por meio da capa, e sim pelos sites de 
busca da web. Daí a import}ncia de 
uma URL bem elaborada. Outros sites 
souberam aproveitar melhor o vídeo 
da TV C}mara. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/tags/reforma-da-previdencia-0
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Da C}mara, a repórter da R|dio Nacional Kariane Costa acompanhou a votaç~o e fechou o texto 
final da cobertura. 

 
 

N~o só. Ela também fez matérias sobre o clima do plen|rio na sess~o de votaç~o, para melhor infor-
mar os ouvintes da Nacional. O tuíte do presidente sobre a vitória do governo no Congresso tam-
bém foi destaque na R|dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na véspera da aprovaç~o, quando a matéria começou a ser votada no plen|rio, a TV Brasil fez en-
tradas ao vivo no plant~o do Repórter Brasil e durante o Cen|rio Econômico, para manter a cobertu-
ra atualizada. No Repórter Brasil, mais informaç~o para o telespectador. A votaç~o foi acompanha-
da pelas equipes até a madrugada. No dia seguinte, mais atenç~o ao longo de toda a programaç~o. 
O destaque fica para a coordenaç~o entre as equipes do Rio de Janeiro e de Brasília, que viabilizou a 
entrada ao vivo, durante o programa Stadium, da repórter Mariana Jungmann, entrevistando o mi-
nistro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, direto da C}mara dos Deputados. 

É a TV Brasil com agilidade na cobertura dos fatos, para levar ao telespectador informaç~o atualiza-
da e de qualidade. 

Acesse aqui o |udio da matéria Texto-base da reforma da 
Previdência é aprovado na C}mara por 379 votos a 131. 

Acesse aqui o |udio da matéria Pelo Twitter, Bolsonaro cumprimenta 
Maia pela aprovaç~o do texto-base da reforma da Previdência. 

Faltou serviço outra vez 
 

 

A Agência Brasil ficou devendo ao público 
a lista do voto a voto dos deputados na 
aprovaç~o do texto-base da reforma da 
Previdência em primeiro turno. Um serviço 
importante para o cidad~o-eleitor que de-
seja acompanhar a atuaç~o do seu deputa-
do ou da bancada de seu estado. Na mes-
ma noite do dia 10, {s 20h31, a C}mara pu-
blicou o voto a voto. 

 Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil 

http://radioagencianacional.ebc.com.br/politica/audio/2019-07/reforma-da-previdencia-e-aprovada-por-379-votos-131-e-nenhuma-abstencao
http://radioagencianacional.ebc.com.br/politica/audio/2019-07/reforma-da-previdencia-e-aprovada-por-379-votos-131-e-nenhuma-abstencao
http://radioagencianacional.ebc.com.br/politica/audio/2019-07/reforma-da-previdencia-e-aprovada-por-379-votos-131-e-nenhuma-abstencao
http://radioagencianacional.ebc.com.br/politica/audio/2019-07/reforma-da-previdencia-e-aprovada-por-379-votos-131-e-nenhuma-abstencao
http://radioagencianacional.ebc.com.br/politica/audio/2019-07/pelo-twitter-bolsonaro-cumprimenta-maia-pela-aprovacao-do-texto-base-da
http://radioagencianacional.ebc.com.br/politica/audio/2019-07/pelo-twitter-bolsonaro-cumprimenta-maia-pela-aprovacao-do-texto-base-da
http://radioagencianacional.ebc.com.br/politica/audio/2019-07/pelo-twitter-bolsonaro-cumprimenta-maia-pela-aprovacao-do-texto-base-da
http://radioagencianacional.ebc.com.br/politica/audio/2019-07/pelo-twitter-bolsonaro-cumprimenta-maia-pela-aprovacao-do-texto-base-da
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1149096268943306753?s=20
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1149096268943306753?s=20
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1149096268943306753?s=20
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O Antagonista que não é advers|rio 
Contrariando a definiç~o do dicion|rio, o site O Antagonista n~o se portou como opositor ao eleger 
uma foto da Agência Brasil como o melhor retrato do clima da negociaç~o política da reforma da 
Previdência no plen|rio da C}mara. Um baita elogio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem, capturada pelos olhos do repórter fotogr|fico Fabio Rodrigues Pozzebom, mostra Ro-
drigo Maia conversando com Daniel Almeida (PCdoB). Orlando Silva (PCdoB) e Silvio Costa Filho 
(PRB) também acompanhavam o bate-papo. Paulinho da Força (Solidariedade) aparece em pé ao 
lado dos deputados Samuel Moreira (PSDB), relator da reforma, e Hildo Rocha (MDB). 

O resultado do trabalho revela a sensibilidade do profissional da EBC e o reconhecimento, pela  mí-
dia, da qualidade da cobertura fotojornalística e do produto entregue pela Agência Brasil.  

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil 

Acerto no “entenda” 
É preciso também reconhecer quando o conteúdo ofertado est| no rol dos as-

suntos de interesse do cidad~o. Um dos acertos da cobertura foi a matéria 
que cita os principais pontos do texto da reforma aprovado neste pri-

meiro turno. A reportagem explica, entre outros pontos, como ficam 
a regra de transiç~o, a aposentadoria rural, a situaç~o dos profes-

sores, os benefícios de Prestaç~o Continuada (BPC). Esclareci-
mento necess|rio num momento de mudança. 

Reincidência na falta de atenção ao internauta 
O último Relatório da Ouvidoria trouxe nota de um leitor que queria 
saber como cada deputado havia se posicionado nas votações da refor-
ma administrativa na C}mara. A Agência Brasil só incluiu o link do voto 
a voto na matéria dois dias após a publicaç~o do texto, depois de um 
leitor reclamar da falta da lista. 

Neste primeiro turno da reforma previdenci|ria, a C}mara disponibili-
zou a lista da votaç~o {s 20h51, exatos 16 minutos após a publicaç~o da 
matéria no Portal da Agência Brasil. Bastaria, portanto, meia hora, para 
que a matéria fosse atualizada com a lista do voto a voto, ou novo con-
teúdo fosse publicado com a informaç~o adicional sobre os votantes. 

Desta vez, ninguém reclamou { Ouvidoria. Quem procurou a informaç~o na Agência Brasil e n~o 
encontrou deve ter buscado a notícia em outro veículo. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-07/previdencia-confira-principais-pontos-aprovados-em-primeiro-turno
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O “Grande Dia”: Mercosul e UE assinam 
acordo de livre comércio 

As atenções voltaram-se neste mês de junho para Bruxelas, onde Mercosul e Uni~o Europeia assina-
ram acordo de livre comércio, após 20 anos de negociaç~o. Juntos, os dois blocos reúnem 32 países 
e cerca de 750 milhões de consumidores em potencial. Os veículos EBC acompanharam o assunto e 
conseguiram mostrar ao público a relev}ncia desta parceria. 

A Agência Brasil noticiou cada minuto do pronunciamento do chanceler brasileiro Ernesto Araújo 
em 28 de junho, por meio de um “siga” em tempo real. O site trouxe ainda um link para a transmis-
s~o ao vivo da Associaç~o Internacional de Jornalistas no YouTube. Nas redes sociais, os internau-
tas usaram a express~o “Grande Dia”. 

Os leitores da Agência Brasil gostaram da cobertura: 

Processo nº 00112.002156/2019-86 

Agência Brasil - Elogio 

“Deixo os parabéns pelo trabalho na reportagem Mercosul e UE fecham maior acordo entre 
blocos do mundo. A carência, no país, de trabalhos isentos e ricos como este é notável!” 

Na TV Brasil, programas jornalísticos di|rios, como o Repórter Brasil, Governo Agora e Brasil em Dia, 
noticiaram o acordo. A expectativa das autoridades é de que, com a abertura do mercado, a compe-
titividade do Brasil no exterior aumente, impulsionando a economia. A cobertura completa incluiu 
até a repercuss~o, nas redes sociais, entre os principais líderes dos dois blocos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A R|dio Nacional também fez boa cobertura do assunto, divulgando coment|rios do presidente 
Jair Bolsonaro e avaliações dos ministros Ernesto Araújo e Tereza Cristina, da Agricultura, setor da 
economia em que se projeta ganhos com o acordo. O programa Revista Brasil entrevistou Clayton 
Vinicius Pegoraro, especialista em direito das relações econômicas internacionais, da Escola Superi-
or de Advocacia. O professor chamou a atenç~o para o tempo de consolidaç~o do acordo, ao desta-
car que a assinatura é apenas a etapa inicial. 

O impacto sobre a comercializaç~o de bebidas e de carnes também foi tema das matérias. A preo-
cupaç~o dos fabricantes brasileiros de bebidas com um suposto prejuízo em raz~o da eventual proi-
biç~o do uso do nome “espumante” nos rótulos nacionais também foi matéria nas R|dios EBC. 

callto:00112.002156
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-06/mercosul-e-ue-fecham-maior-acordo-entre-blocos-do-mundo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-06/mercosul-e-ue-fecham-maior-acordo-entre-blocos-do-mundo
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EBC nos Arrai|s 
A aposta da EBC nos festejos juninos, valorizando a cultura 
e cumprindo a obrigaç~o legal de divulgar conteúdos regio-
nais, fez sucesso. Os veículos da casa produziram matérias 
especiais que se destacaram na audiência. De acordo com o 
Calend|rio Nacional de Eventos do Ministério do Turismo, 
119 festejos juninos ocorrem este ano em todo o país. Uma 
das mais tradicionais festas da cultura brasileira, o S~o Jo~o 
é um incentivo ao turismo e { economia, principalmente no 
Nordeste. Só as cidades de Caruaru e Campina Grande rece-
beram, no total, cerca de 5 milhões de pessoas e movimen-
taram mais de R$ 400 milhões. 

Com o especial multimídia A Agência   
Brasil nos Arrai|s, o site conta um pouco 
da história do forró e fala da diferença 
entre xote, xaxado e bai~o, além de mos-
trar os campeonatos de quadrilha e des-
tacar as comidas típicas. Um player, com 
mais de 15 minutos de trilha sonora, traz 
v|rias músicas de Luiz Gonzaga que nos 
fazem viajar até o Nordeste, berço dos 
festejos juninos no país. 

As belíssimas imagens do repórter fotogr|fico Marcello Casal Jr. revelam a grandiosidade das qua-
drilhas e d~o ainda mais colorido ao especial. Um vídeo exibe o que n~o pode faltar numa roupa de 
festa junina. Em outro, a professora de gastronomia do Senac Luiza Buscariolli ensina a fazer Maria 
Isabel, comida típica nordestina que mistura arroz com carne-de-sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil 

http://www.ebc.com.br/especiais/festas-juninas
http://www.ebc.com.br/especiais/festas-juninas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/brasilia-vai-sediar-o-brasileirao-de-quadrilhas?id=142478
http://www.ebc.com.br/especiais/festas-juninas


Análises do Ombudsman 

 

 20 

 

 

 

 

 

 

 
 

De olho em quem n~o viajou, a TV Brasil programou uma faixa especial. A TV Brasil nos Arrai|s foi 
exibida de 21 a 30 de junho, com mais de 50 horas de atrações da mais pura cultura nordestina, com 
forró, bai~o, xaxado e xote. As apresentações foram registradas em parceria com as emissoras pú-
blicas TV Pernambuco e TVE Bahia. 

A alegria junina de Caruaru e Salvador ganhou a tela da TV Brasil, com shows de Elba Ramalho, Fag-
ner, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Orquestra Popular da Bahia, Mastruz com Leite, entre outros, 
que colocaram o telespectador para dançar forró. 

Alguns programas também integraram a faixa tem|tica. Música Animada, Antenize e Brasil Caipira 
tiveram episódios especiais de S~o Jo~o. Entre os destaques, as exibições, no dia 22/06, do TV Brasil 
nos Arrai|s (noturno) e do Antenize, e o Música Animada do dia 28/06. O resultado apareceu na audi-
ência. A Coordenaç~o de An|lise, Pesquisa e Monitoramento de Audiência contabilizou mais de um 
milh~o de domicílios ligados na TV Brasil, no Rio de Janeiro, em S~o Paulo e Brasília. 

Nas R|dios EBC, um dos destaques foi a segurança da populaç~o nas festas juninas. O Repórter Na-
cional Amazônia falou da operaç~o dos bombeiros do Amap| em pontos de venda de fogos de arti-
fício, tema que se configura n~o só como informaç~o, mas também prestaç~o de serviços. 

Os cuidados com fogueiras e fogos de artifícios foram reforçados pelo Tarde Nacional, da R|dio Na-
cional AM, com entrevista do capit~o Wilson Souza Mendes do Corpo de Bombeiros Militar do Dis-
trito Federal. 

A programaç~o das R|dios EBC também levou em conta o público infantil. As crianças foram o alvo 
de um especial veiculado nas ondas da MEC. O programa R|dio Animada, com boa trilha sonora, 
contou a história do Boi de S~o Jo~o. 

O Repórter Nacional Amazônia trouxe matéria sobre uma grande festa junina em Roraima, com o 
título “Boa Vista se prepara para o Maior Arraial da Amazônia.” Os festejos em Manaus também 
ganharam destaque, com programaç~o em 12 bairros diferentes. 

Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil 

Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil 

Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil 

Em vídeo, a professora de gastronomia do Senac Luiza Buscariolli ensina a fazer Maria Isabel, 
comida típica nordestina que mistura arroz com carne-de-sol 

     As belíssimas 
imagens do 

repórter 
fotográfico 

Marcello Casal 
Jr. revelam a 

grandiosidade 
das quadrilhas   

e dão ainda      
mais colorido   

ao especial 

http://radios.ebc.com.br/reporter-nacional-amazonia/2019/06/bombeiros-no-amapa-iniciam-operacao-de-vistoria-em-pontos-de
http://radios.ebc.com.br/reporter-nacional-amazonia/2019/06/bombeiros-no-amapa-iniciam-operacao-de-vistoria-em-pontos-de
http://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2019/06/bombeiro-alerta-sobre-cuidados-durante-festas-juninas
http://radios.ebc.com.br/radio-animada/2019/06/radio-animada-deste-sabado-15-esta-em-clima-de-festa-junina
http://radios.ebc.com.br/reporter-nacional-amazonia/2019/06/fim-de-semana-promete-ser-animado-em-manaus-no-amazonas
http://www.ebc.com.br/especiais/festas-juninas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/brasilia-vai-sediar-o-brasileirao-de-quadrilhas?id=142478
http://agenciabrasil.ebc.com.br/brasilia-vai-sediar-o-brasileirao-de-quadrilhas?id=142478
http://agenciabrasil.ebc.com.br/brasilia-vai-sediar-o-brasileirao-de-quadrilhas?id=142478
http://agenciabrasil.ebc.com.br/brasilia-vai-sediar-o-brasileirao-de-quadrilhas?id=142478
http://agenciabrasil.ebc.com.br/brasilia-vai-sediar-o-brasileirao-de-quadrilhas?id=142478
http://agenciabrasil.ebc.com.br/brasilia-vai-sediar-o-brasileirao-de-quadrilhas?id=142478
http://agenciabrasil.ebc.com.br/brasilia-vai-sediar-o-brasileirao-de-quadrilhas?id=142478
http://agenciabrasil.ebc.com.br/brasilia-vai-sediar-o-brasileirao-de-quadrilhas?id=142478
http://agenciabrasil.ebc.com.br/brasilia-vai-sediar-o-brasileirao-de-quadrilhas?id=142478
http://agenciabrasil.ebc.com.br/brasilia-vai-sediar-o-brasileirao-de-quadrilhas?id=142478
http://agenciabrasil.ebc.com.br/brasilia-vai-sediar-o-brasileirao-de-quadrilhas?id=142478
http://agenciabrasil.ebc.com.br/brasilia-vai-sediar-o-brasileirao-de-quadrilhas?id=142478
http://agenciabrasil.ebc.com.br/brasilia-vai-sediar-o-brasileirao-de-quadrilhas?id=142478
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Cidadão pergunta: É o fim da MEC AM? 
Processo n° 00112.002290/2019-87 

“H| alguns dias, órg~os de imprensa noticiaram a assinatura de um decreto do Presidente Bol-
sonaro, que estaria extinguindo a Rádio MEC. Não encontrei apoio para essa notícia em ne-
nhum órg~o oficial, inclusive no portal da EBC. Como era de se esperar, houve muita gente re-
clamando, em raz~o da tradiç~o da Rádio MEC na história da radiofonia brasileira. Minha mani-
festaç~o se divide em duas perguntas: quanto de verdade existe nessa história? E por que n~o 
houve desmentidos, caso n~o seja a notícia verda-
deira? Do ponto de vista cultural, seria lasti-
m|vel a extinç~o de uma emissora t~o 
importante para a cultura brasileira, 
sobretudo se isso ocorresse por ra-
zões econômicas, j| que cultura é 
investimento e apoio para a educa-
ç~o nacional nunca é uma despesa 
a merecer cortes.” 

Processo n° 00112.002314/2019-06 

“Por que a MEC AM do Rio vai parar de 
funcionar? A r|dio traz uma contribuiç~o 
cultural, educacional musical de excelência. A am-
plitude dela atinge o Brasil todo. E deve continuar 
contribuindo para a integraç~o do nosso país, de 
nossa identidade cultural. Ouvindo diariamente a 
MEC AM, eu me sinto de forma afetiva e racio-
nal informada sobre a nossa realidade, sobre o 
nosso povo. Ent~o, por que acabar com ela? 
Com a continuaç~o de seu funcionamento o 
custo econômico é bem menor se o comparar-
mos aos benefícios, aos ganhos que ela d| ao 
nosso país. Roquette Pinto, l| em cima deve 
estar muito triste, muito chateado se esse fecha-
mento se concretizar.” 

Processo n° 112.002310/2019-10 

“Vejam a possibilidade de colo-
car a Rádio MEC em FM para 
Brasília. A pouco tempo ocor-
reu a extinç~o de uma estaç~o 
de R|dio aqui no Distrito Fede-
ral (a Super R|dio FM, 89.9 ), 
onde transmitia em sua programaç~o 
músicas eruditas e cl|ssicas, e depois de 
seu encerramento a populaç~o do Distri-
to Federal n~o mais conta com esse tipo de 
programaç~o, só restando a Rádio MEC em 
AM. Em síntese, ficamos órf~os em matéria de mú-
sica para o espírito numa qualidade melhor em FM.” 

callto:00112.002290
callto:00112.002314
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Diante das v|rias manifestações que os ouvintes fizeram chegar { Ouvidoria, indagando a 
veracidade da notícia sobre o fechamento da R|dio MEC AM, a direç~o da empresa divul-
gou um EBC Informa para esclarecer que “n~o h|, até o momento, definiç~o sobre o encer-
ramento das atividades de quaisquer uma das emissoras geridas pela Empresa Brasil de Co-
municação”. A nota diz ainda que as r|dios est~o passando por uma reestruturaç~o que 
visa a ampliar o alcance das emissoras, racionalizar custos e ganhar eficiência. 

 

Considerações do Ombudsman 
O grande desafio do gestor 
público é reduzir custos sem 
cortar serviços. No caso da 
EBC, este desafio é ainda mai-
or, pois alguns serviços e con-
teúdos de qualidade só a em-
presa produz e entrega ao 
cidad~o. Isto vale para a MEC AM, primeira r|dio do Brasil, 
no ar desde 1923, difundindo a cultura nacional. Literatura 
todos os dias, radiodramaturgia, chorinho, música regio-
nal, instrumental e de concerto, só na r|dio MEC AM. O 
apreço do público se d|, sobretudo, porque nenhuma ou-
tra emissora tem programaç~o semelhante. Nem poderia. 
O acervo da r|dio reúne preciosidades em 50 mil registros e 
produções, com um patrimônio de gravações de depoimen-
tos que v~o de Getúlio Vargas a Monteiro Lobato, passando 
por crônicas de Cecília Meireles e Manuel Bandeira. Pionei-
rismo, história e cultura que a EBC se esforça para manter 
no ar. 
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Governo Agora 
Audiência em alta com presidente na tela  
A solenidade de assinatura da 
Medida Provisória para o con-
fisco de bens de traficantes foi 
transmitida ao vivo, pela TV 
Brasil, no dia 17 de junho. A 
cerimônia entrou na progra-
maç~o como uma ediç~o do 
Governo Agora e, enquanto 
esteve no ar – das 17h58 {s 
18h09, garantiu pico de audi-
ência no Rio de Janeiro, em 
S~o Paulo e em Brasília. De 
acordo com a Coordenaç~o de 
An|lise, Pesquisa e Monitora-
mento de Audiência, no DF o 
aumento foi mais relevante, 
chegando a 1,10%. 

TV Brasil no pódio com serviço para salvar vidas 
O Observatório Nacional de Segurança Vi|ria premiou a 
TV Brasil com a medalha de bronze pela cobertura jorna-
lística da campanha Maio Amarelo. Maio é o mês de pre-
venç~o aos acidentes de tr}nsito, e a EBC exibiu uma 
série de reportagens sobre o assunto. Brasil em Dia, Go-
verno Agora e Repórter Brasil chamaram a atenç~o da 
sociedade para os perigos e os cuidados que devemos 
ter no tr}nsito, seja como pedestre ou motorista. Presta-
ç~o de serviço em forma de notícia, salvando vidas. 

Cidadão elogia jornalismo                                 
“sério, comprometido e de alta qualidade” 

O público reconhece a excelência dos conteúdos produzidos e veiculados pela TV Brasil. Os elogios 
que chegam { Ouvidoria refletem o apreço e o respeito pela emissora. 

Processo nº 00112.002197/2019-72 

“A EBC, como sempre, se propondo a prestar um serviço informativo de quali-
dade. Direcionando seu grupo de comunicaç~o para pautas de cunho socioeco-
nômico e cultural com uma abordagem séria, direta e imparcial. Sua programa-
ç~o distingue-se dos outros veículos de comunicaç~o com tem|ticas atuais, de 
alta qualidade em seu conteúdo. Grupo jornalístico sempre sério e comprome-
tido com a pauta social e consonante com o resto do mundo.” 

Campanha "Maio Amarelo" conscientiza sobre cuidados no tr}nsito 
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Boas Impressões  
As entrevistas com o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, e com o cantor Jorge 
Vercillo foram destaque do programa Impressões, conduzido pela jornalista Roseann Kennedy.  

Em ediç~o extraordin|ria do programa, a entrevista com o ministro abordou uma suposta troca de 
mensagens entre o ex-juiz Sergio Moro e promotores da Lava Jato. O ministro afirmou que o hacke-
amento de mensagens tem de ser tratado como crime e cobrou uma apuraç~o r|pida do caso. 

Os telespectadores gostaram e pediram mais divulgaç~o do programa: 

Processo nº 00112.002008/2019-61 

“Excelente a entrevista com o Ministro da Defesa. Porém, a TV Brasil poderia divulgar melhor 
sua programaç~o nas redes sociais, para que possamos sintonizar o canal no hor|rio e assistir-
mos aquilo que tivermos interesse. No mais, t| tudo ótimo.” 

A Gerência Executiva de Telejornalismo e a Gerência de Crossmedia responderam a demanda e 
mostraram que o produto foi divulgado nas redes sociais:  

“Em nossos perfis no FacebookFacebookFacebook,   Twitter Twitter Twitter e   Instagram Instagram Instagram o programa recebeu divulgaç~o. É im-
portante reforçar que, nas redes sociais, o conteúdo de divulgaç~o nem sempre chega {s pes-
soas no momento da publicaç~o. Concordamos que a entrevista com o ministro da Defesa po-
deria ter tido mais destaque. Porém, lembramos que, como se trata de um material jornalísti-
co produzido com agilidade, nem sempre o tempo para divulgaç~o é o necess|rio.” 

J| a entrevista com o cantor Jorge Vercillo repercutiu na 
mídia comercial, que registrou a satisfaç~o do público 
da TV Brasil.  
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Document|rios da TV Brasil em           
festivais internacionais 
O Festival Internacional ‘The Lift-Off Sessions’ vai exibir, em sua programaç~o, dois document|rios 
da TV Brasil: Luthiers - M~os Que Soam A Vida e Folia de Reis. Este último também foi selecionado 
para o Festival First-Time Filmmaker Sessions. Os festivais online s~o promovidos pela Pinewood 
Studios, no Reino Unido.  

Luthiers - M~os Que Soam 
A Vida mostra a história 
dos luthiers, artistas que 
est~o por tr|s dos instru-
mentos que brilham nos 
palcos. Com três episó-
dios de 26 minutos cada, 
a série documental mos-
tra o processo criativo 
desses artes~os e o amor 
pelo ofício. A série inédi-
ta foi finalizada em maio 
deste ano e deve estrear 
em agosto na TV Brasil. 

Folia de Reis foi exibido pela primeira vez em 2018, na TV Brasil. Produç~o própria da EBC, o docu-
ment|rio revela os bastidores da festividade cultural popular que atravessa gerações e é considera-
da patrimônio imaterial em v|rias regiões do país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Os projetos s~o da Diretoria de Conteúdo e Programaç~o (DICOP). 
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http://tvbrasil.ebc.com.br/luthiers
http://tvbrasil.ebc.com.br/doc-brasil/2018/05/especial-folia-de-reis
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T| faltando cuidado - parte 1 
Faltaram { aula de português. Com a última 
reforma ortogr|fica, sumiu o acento dos 
ditongos abertos ‘éi’ e ‘ói’ das palavras pa-
roxítonas. Coreia n~o tem mais acento. 

Cegueira coletiva 
No dia 8 de julho, na ediç~o do meio-dia do Governo Agora, o sinal do desleixo apareceu ao fundo da 
imagem da redaç~o do Rio de Janeiro, onde uma repórter dava informações sobre a restituiç~o do 
Imposto de Renda. O assunto é de interesse do cidad~o, mas a notícia acabou ofuscada por um co-
po pl|stico em movimento, rodando em cima da bancada da redaç~o, logo atr|s da repórter. O ví-
deo era gravado, mas ninguém viu. A repórter estava de costas, mas o cinegrafista n~o enxergou e 
os editores de vídeo e texto também n~o.  

Sabemos que o local n~o é um estúdio. Um papel em cima da mesa é normal. Lixo j| é demais... 

T| faltando cuidado - parte 2 
Em outro tweet, os autores faltaram { aula 
de história. Rondon – seja o marechal ou o 
Projeto – é grafado com 'n' e n~o 'm'. E o 
erro foi destacado logo na hashtag... 
#umapena 
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O dia em que o Ibope ouviu os surdos 
Ultrapassar um ponto no Ibope n~o é tarefa simples para nenhum programa de televis~o. Hoje em 
dia, com tantos canais disponíveis, emissoras abertas e fechadas competem minuto a minuto pela 
audiência. 

O Repórter Visual, primeiro programa jornalístico di|rio criado para levar informaç~o { comunidade 
de surdos, teve desempenho considerado bom nos meses de junho e julho, com médias de 0,78% 
em Brasília e 0,43% no Rio de Janeiro. Mais que isto: no dia 5 de julho, a audiência chegou ao pico de 
1,07%. Entre as reportagens exibidas, uma trazia dicas de um endocrinologista para manter a saúde 
em dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o Repórter Visual, a TV Brasil cumpre o papel de ser mais inclusiva, ampliando o acesso dos 
cidad~os surdos aos meios de comunicaç~o. E o Ibope ouviu esse público, de quase 10 milhões de 
telespectadores em todo o país. 

Isenção e objetividade na cobertura do 
Orçamento Impositivo 
A Agência Brasil noticiou toda a tramitaç~o da Emenda Constitucional 100, a do orçamento imposi-
tivo. A norma, que passa a vigorar em 2020, determina a execuç~o obrigatória das emendas apre-
sentadas pelas bancadas estaduais e do Distrito Federal ao Orçamento da Uni~o até um valor-limite 
vinculado { receita líquida. 

O leitor gostou do que viu publicado e elogiou a matéria da aprovaç~o da emenda na C}mara. 

Elogio - Processo n° 00112.001967/2019-60 

“A matéria Plen|rio da C}mara aprova PEC do 
Orçamento Impositivo da Agência Brasil foi a 
melhor que vi sobre o assunto. Foram isentos, 
objetivos e muito assertivos. Parabéns!” 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-06/plenario-da-camara-aprova-pec-do-orcamento-impositivo
callto:00112.001967
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-06/plenario-da-camara-aprova-pec-do-orcamento-impositivo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-06/plenario-da-camara-aprova-pec-do-orcamento-impositivo
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Com a palavra, o estudante 
Os leitores da Agência Brasil s~o atentos. Isso n~o se pode negar. Como 
fornecedora de conteúdo para a mídia, é fonte de informaç~o de jorna-
listas experientes e iniciantes na carreira, o que torna o público ainda 
mais crítico. 

Uma repetiç~o de palavra publicada no quarto par|grafo da matéria   
Um em cada cinco brasileiros usa o  celular enquanto dirige n~o passou 
despercebida aos olhos de um estudante de jornalismo. E ainda que com 
muito carinho, ele n~o hesitou em apont|-la. 

Mensagem - Processo n° 00112.002116/2019-34 

“Vim apenas falar de um texto que teve uma leve redund}ncia em 
uma oraç~o. Minha solicitaç~o é, na verdade, mais uma sugest~o 
de correç~o. O texto se refere { seguinte chamada: ‘Um em cada 
cinco brasileiros usa o celular enquanto dirige’, do caderno de saú-
de. A oraç~o é a seguinte: [...] ‘consumo abusivo de |lcool abusivo, 
consumo de |lcool em qualquer dose e multa por excesso de velo-
cidade’. Abusivo est| escrito duas vezes. poderia ser consumo abu-
sivo de |lcool ou consumo de |lcool abusivo. Isso acontece e é nor-
mal. Bom, sou apenas um acadêmico de Jornalismo que est| pres-
tes a se formar. J| analisei o site da Agência Brasil para disserta-
ções e é muito bom. Enfim, um abraço a todos e espero ter ajuda-
do.” 

Resposta 

“A matéria foi alterada para correç~o do erro indicado pelo    
leitor. Agradecemos a colaboraç~o.” 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-06/um-em-cada-cinco-brasileiros-usa-o-celular-enquanto-dirige
callto:00112.002116
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Ao longo do período entre 10 de junho e 10 de julho de 2019, o público das R|dios EBC enviou { Ou-
vidoria 37 manifestações. Veja os tipos de manifestações recebidas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Das oito emissoras de r|dio da EBC, cinco foram objeto de manifestações dos ouvintes.                       
A Radioagência Nacional recebeu cinco contribuições e todas elas trouxeram queixas.  

A despeito das críticas numerosas, n~o faltaram elogios, especialmente { programaç~o diferenciada 
da R|dio MEC. 

Elogio - Processo nº 00112.002085/2019-11 

“Parabéns { Rádio MEC! Acabei de apreciar a ópera completa deste domingo 23 de junho, uma 
escolha interessantíssima da programaç~o. Adoro ouvir MEC FM durante toda a semana - ma-
nh~, tarde ou noite, nos bons tempos ouvia os incríveis programas da madrugada e matinas 
(Som infinito/música sacra...) sempre ligada. Uma ótima ideia, e muito bem apresentada pelo 
locutor maravilhoso é o programa de variedades entre 18h-19h durante a semana. Acompanho 
em casa, na rua, no ônibus... Sempre escutando a r|dio de Música Cl|ssica do Brasil... este nos-
so o|sis de cultura, bom gosto e paz” 

A tabela abaixo traz o quantitativo de mensagens por tipo de manifestaç~o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuições do cidadão 

Rádios EBC 

Manifestação Quantidade 

Reclamaç~o 16 

Elogio 9 

Solicitaç~o 7 

Sugest~o 5 

Total 37 

Veículos R|dios e             
Radioagência Nacional 

Elogio Reclamação Solicitação Sugestão Total 

MEC AM do RJ 2 5 2 2 11 

MEC FM 3 3 1 2 9 

Radioagência Nacional 0 5 0 0 5 

Nacional AM de Brasília 1 2 1 1 5 

Nacional AM do RJ 2 0 2 0 4 

Nacional da Amazônia 1 1 1 0 3 

Nacional FM de Brasília 0 0 0 0 0 

Nacional do Alto Solimões 0 0 0 0 0 

MEC AM de Brasília 0 0 0 0 0 

Total 9 16 7 5 37 

callto:00112.002085
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Reclamações decorrentes do atraso da atualizaç~o do programa Viva Maria na internet somaram 
60% do total de queixas dirigidas { Radioagência que chegaram { Ouvidoria no período analisado 
neste relatório. 

Reclamação - Processo n° 00112.002069/2019-29 

“Morei em Brasília por trinta anos, sempre acompanhei o programa Viva Maria da Rádio      
Nacional AM. Hoje moro na cidade de Pedro Segundo, Piauí. Quero registrar a minha indigna-
ç~o, minha revolta, pois aqui só consigo acompanhar os conteúdos, as entrevistas que s~o de 
muita import}ncia para nós ouvintes, pela Radioagência. Mas os episódios têm sido postados 
com muito atraso na rede, deixando assim, nós ouvintes assíduos perdidos nas matérias.” 

Reclamação - Processo n° 00112.002031/2019-56 

“Gostaria de fazer uma reclamaç~o sobre os programetes do Viva Maria. O pessoal não está 
baixando os programetes diariamente.” 

Resposta 

“A Radioagência informa que est| passando por um momento de reestruturaç~o em sua equi-
pe e isso tem afetado o fluxo de publicaç~o de certos conteúdos, tais como o Viva Maria. T~o 
logo esse processo seja concluído, espera-se normalizar todas as publicações. Agradecemos a 
colaboraç~o.” 

Mapeamento das Manifestações 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentagem de manifestações por emissora de r|dio e Radioagência Nacional 

Ranking dos assuntos Quantidade 

Conteúdo de entretenimento 10 

Conteúdo jornalístico 10 

Grade de programaç~o 5 

Funcionalidade técnica 5 

Marketing, negócios e serviços 4 

Sinal/Sintonizaç~o 2 

Conteúdo esportivo 1 

Total 37 



Contribuições do cidadão - Rádios EBC 

 

 31 

Dentre as manifestações que trataram de conteúdo de entretenimento, um ouvinte fez críticas e 
correções ao texto do programa Caderno Musical, da R|dio MEC FM, sobre as festas de S~o Jo~o: 

Reclamação - Processo nº 00112.002157/2019-21 

“Bom texto, mesmo, esse sobre o S~o Jo~o. Mas o autor deu uma mancada braba ao enumerar 
os instrumentos usados no ritmo. Botou coisa que n~o se usa (flauta e viola) e ignorou a (ou o) 
imprescindível zabumba. É ela que cadencia o bai~o, o xaxado, o forró e os demais ritmos juni-
nos... Tem import}ncia quase igual { sanfona ou ao 8 baixos. Os outros instrumentos s~o ape-
nas tri}ngulo e pandeiro. Ou apenas um deles. Com este trio, se produz um arrasta pé da me-
lhor qualidade...” 

Resposta  

“Prezado ouvinte, a produç~o do programa Caderno de Música informa que far| outros espe-
ciais sobre o tema, podendo falar sobre os instrumentos ignorados e muito bem lembrados por 
você, a quem agradecemos a sintonia e a colaboraç~o.” 

 
Ranking dos subassuntos Quantidade 

Qualidade do conteúdo/serviço 10 

Disponibilizaç~o de conteúdo 7 

Portal 5 

Oferta de conteúdo/serviço 4 

Hor|rio 3 

Sinal aberto 2 

Tema do conteúdo 2 

Inclus~o/exclus~o na grade 2 

Qualidade da programaç~o 1 

Pronúncia/gram|tica/ortografia 1 

Total 37 
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AGÊNCIA BRASIL 
Entre os dias 10 de junho e 10 de julho, os leitores da Agência Brasil enviaram { Ouvidoria 83 contri-
buições – aumento de 16,90% em relaç~o ao período anterior, que registrou 71 demandas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sugestões e elogios somados ultrapassam 55% das manifestações, o que comprova o apreço dos 
cidad~os pelo conteúdo da Agência Brasil. Um quarto das manifestações foi de elogios, superando 
as reclamações, que n~o chegaram a 20%. 

Elogio - Processo n° 00112.002081 /2019-33 

“Acabei de ler uma notícia de vocês no site da Líder FM e gostei tanto da imparcialidade, que 
vim ao site verificar e percebi que, n~o só a que li, mas todas s~o imparciais. Noticia o fato sem 
opini~o tendenciosa. Parabéns!”  

Elogio - Processo n° 00112.002187/2019-37 

“Parabéns pela matéria. Estava com uma dúvida cruel sobre Seç~o Virtual do STF e, depois de 
ler v|rias matérias, esta foi a que consolidou, de forma muito objetiva, a elucidaç~o de todas as 
dúvidas.” 

Solicitação - Processo n° 00112.002117/2019-89  

 “Gostaria de ter acesso aos dados do IBGE que serviram de base para a reportagem Apenas 1% 
dos brasileiros com deficiência est| no mercado de trabalho. Grato.” 

Resposta 

“Agradecemos a manifestaç~o. O número de 45 milhões de pessoas com deficiência é do Censo 
do IBGE, que pode ser pesquisado na p|gina do órg~o. Já os números relacionados ao mercado 
de trabalho s~o da Relaç~o Anual de Informações Sociais (Rais) que, na época da matéria, era 
de responsabilidade do Ministério do Trabalho. Atualmente, essa atribuiç~o é do Ministério da 
Economia. Mais informações podem ser encontradas no próprio website da Rais. Sugerimos ao 
leitor buscar os dados de anos anteriores junto ao site do Ministério da Economia.” 

Contribuições do cidadão 

Plataformas Web 

Manifestação Quantidade 

Sugest~o 25 

Elogio 21 

Solicitaç~o 21 

Reclamaç~o 16 

Total 83 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-08/apenas-1-dos-brasileiros-com-deficiencia-esta-no-mercado-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-08/apenas-1-dos-brasileiros-com-deficiencia-esta-no-mercado-de
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-2020-censo4.html?=&t=o-que-e
http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf
http://www.economia.gov.br/
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Reclamação - Processo n° 00112.002107/2019-43 

“Erro crasso na manchete principal da Agência Brasil. Pesquisa: número de jovens no ensino 
médio aumenta 61% em 6 anos. O título não corresponde ao conteúdo do texto. A interpreta-
ç~o de quem o fez est| equivocada.” 

Resposta  

“Agradecemos a manifestaç~o. O título da matéria foi alterado {s 9h11 para correç~o de        
informaç~o.” 

Mapeamento das Contribuições 
A Qualidade do conteúdo/serviço lidera a lista de subassuntos, com 78,31% das manifestações. Em 
seguida, aparece o Tema do conteúdo, que reúne aquelas demandas em que o internauta se queixa 
do assunto em quest~o e n~o da abordagem feita pela Agência Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com temas relevantes em discuss~o pelo governo e no Congresso Nacional no período analisado,   
a editoria de política foi a que registrou mais manifestações, com 32,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking dos subassuntos Quantidade 

Qualidade do conteúdo/serviço 65 

Tema do conteúdo 11 

Pauta 3 

Relev}ncia/isenç~o 2 

Pronúncia/gram|tica/ortografia 1 

Ediç~o 1 

Total 83 

Ranking por Editoria Quantidade 

Política 26 

Geral 14 

Economia 14 

Educaç~o 9 

Direitos Humanos 7 

Saúde 5 

Justiça 5 

TOTAL 80 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-06/pesquisa-numero-de-jovens-no-ensino-medio-aumenta-61-para-68-em-6-anos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-06/pesquisa-numero-de-jovens-no-ensino-medio-aumenta-61-para-68-em-6-anos
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PORTAL EBC  
O público do Portal EBC enviou { Ouvidoria quatro contribuições, conforme descriç~o na tabela 
abaixo. Ninguém se queixou. Assim como no último relatório, as sugestões lideram a lista. 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão - Processo n° 00112.001973/2019-17 

“Minha sugest~o vai para a matéria ‘O que é ser travesti ou trans’, para que seja retirado, ou 
melhor, acrescentado no significado de travestis a identificaç~o como mulheres, homens ou 
n~o bin|rios, pois eu sou uma mulher travesti e n~o visto apenas uma roupa feminina, mas sou 
do gênero. Com isso, podemos desmistificar essa ideia de sermos homens que nos vestimos de 
mulher, pois quem performa e trabalha desta forma s~o as drag queens.” 

Resposta 

“Agradecemos o contato e informamos que sua mensagem foi encaminhada para equipe 
do Portal da EBC e j| est| devidamente incorporada ao banco sugestões do jornalismo.” 

Solicitação - Processo n° 00112.002154/2019-97 

“Sou escritor, escrevi um livro que felizmente foi publicado alguns dias atr|s. Venho por este 
meio saber se é possível fazerem a divulgaç~o do mesmo em seu site, seria incrível.” 

Resposta 

“Agradecemos o contato e informamos que, de acordo com a equipe de produç~o de con-
teúdo jornalístico da EBC, sugestões de pauta podem ser encaminhadas para o e-mail:     
pauta@ebc.com.br.” 

Manifestação Quantidade 

Sugest~o 2 

Solicitaç~o 1 

Elogio 1 

Total 4 
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Ao longo do período entre 10 de junho e 10 de julho de 2019, o público da TV Brasil enviou { Ouvido-
ria 52 demandas, conforme dados em tabela e gr|fico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapeamento das Contribuições 
Na lista dos assuntos mais recorrentes entre as manifestações dos telespectadores est~o: sinal 
(incluindo a retransmiss~o e a qualidade do sinal), conteúdo exibido (jornalismo e entretenimento) 
e grade de programaç~o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuições do cidadão 

TV Brasil 

Manifestação Quantidade 

Solicitaç~o 19 

Reclamaç~o 17 

Elogio 9 

Sugest~o 7 

Total 52 

Ranking dos assuntos Quantidade 

Sinal/sintonizaç~o 19 

Conteúdo de entretenimento 9 

Conteúdo jornalístico 9 

Grade de programaç~o 6 

Marketing, negócios e serviços 6 

Conteúdo infantil 2 

Comunicaç~o institucional 1 

Total 52 
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Solicitação 

Muitas demandas chegam { Ouvidoria solicitando informações sobre a utilizaç~o de nosso conteú-
do em redes sociais. Algumas de nossas produções s~o protegidas por contrato e, por isso, n~o po-
dem ser veiculadas na internet. Outros materiais, entretanto, s~o de livre acesso. Estes s~o disponi-
bilizados para emissoras parceiras e para o cidad~o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking dos subassuntos Quantidade 

Sinal aberto 12 

Qualidade do conteúdo/serviço 12 

Retransmissora 7 

Acervo 3 

Qualidade da programaç~o 2 

Pauta 2 

Licenciamento 2 

Hor|rio 2 

Expans~o de cobertura 2 

Oferta de conteúdo/serviço 2 

Inclus~o/exclus~o na grade 1 

Participaç~o em programa 1 

Reprise 1 

Visitaç~o/contato 1 

Relev}ncia/isenç~o 1 

Disponibilizaç~o de conteúdo 1 

Total 52 

Solicitação Quantidade 

Marketing, negócios e serviços 6 

Sinal/sintonizaç~o 6 

Conteúdo de entretenimento 4 

Grade de programaç~o 1 

Comunicaç~o institucional 1 

Conteúdo jornalístico 1 

Total 19 
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Processo nº 00112.002071/2019-06 

“Gostaria de disponibilizar o sinal da NBR pela minha rede social. Qual o melhor procedimento 
para esta solicitaç~o?” 

Resposta 

“A TV Brasil distribui regularmente sua programaç~o por meio de streaming linear na web, 
disponível em seu portal. Além disso, mantém canais no YouTube da própria TV Brasil, além de 
canais específicos, como o do Repórter Brasil, estando, portanto, disponível no Brasil e exterior 
para qualquer dispositivo com acesso { internet. 

Para aqueles que desejam retransmitir o sinal linear da TV Brasil via web, basta utilizar o códi-
go de incorporaç~o de nosso player: <iframe width="560" height="366" src="http://
aovivo.ebc.com.br/embed-video.html" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>  

Lembramos também que o site http://nbr.gov.br/ tem conteúdo para download. Todo o mate-
rial disponibilizado nesse endereço est| liberado para uso. Entretanto, alguns conteúdos da   
TV Brasil possuem restriç~o contratual quanto { veiculaç~o na internet (geoblocking). De toda 
forma, estamos mapeando os interessados em retransmitir o conteúdo da TV Brasil na inter-
net, pois temos a intenç~o de criar uma Rede de Emissoras WEB. Porém, o assunto ainda est| 
em an|lise, pois demanda outras ações.  

Solicitamos que seja feito contato direto pelos seguintes e-mails: david.lopes@ebc.com.br e/
ou wanessa.bastos@ebc.com.br.” 

Reclamação 
Sinal continuou sendo uma reclamaç~o constante dos telespectadores. Desta vez, foram as fortes 
chuvas no Recife que prejudicaram a transmiss~o da TV Brasil pela emissora parceira, a TV Universi-
t|ria, ligada { Universidade Federal de Pernambuco. As queixas foram imediatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 00112.002240/2019-08 

“H| três semanas n~o estou conseguindo assistir { programaç~o da TV Brasil, pois no canal 
11 aparece a seguinte mensagem: sinal fraco ou inexistente - verifique a conex~o do cabo 
com a antena. Acionei um técnico para verificar a antena do prédio e o mesmo me informou 
que o problema é na emissora, pois nesta regi~o (zona norte da regi~o metropolitana do 
Recife) os prédios j| visitados pelo técnico est~o com o mesmo problema. Solicito uma solu-
ç~o para o problema descrito.”  

 

Reclamação  Quantidade 

Sinal/sintonizaç~o 13 

Grade de programaç~o 2 

Conteúdo jornalístico 1 

Conteúdo infantil 1 

Total 17 

http://aovivo.ebc.com.br/embed-video.html
http://aovivo.ebc.com.br/embed-video.html
http://nbr.gov.br/
callto:00112.002240
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Processo nº 00112.002195/2019-83 

“A TV Brasil est| fora do ar em Recife. Consertem isso.” 

Cobrando respostas 

A Gerência de Assuntos Regulatórios e Projetos de Rede da EBC questionou a TV Universit|ria de 
Recife, parceira da TV Brasil. Segundo o Núcleo de Televis~o e R|dios Universit|rias, da Universida-
de Federal de Pernambuco, o sistema est| fora do ar por problemas técnicos devido {s fortes chu-
vas que ocorreram no mês passado. Segundo a TVU/PE, eles est~o trabalhando para o breve retor-
no das atividades. A seguinte mensagem foi recebida e repassada para os cidad~os: 

“O Núcleo de Televis~o e R|dios Universit|rias (NTVRU), órg~o suplementar da Universidade 
Federal de Pernambuco, comunica que vai estar temporariamente fora do ar para reparos no 
sistema de transmiss~o digital da R|dio Universit|ria FM e da TVU Recife. Nossos técnicos cons-
tataram sérios danos em equipamentos do Sistema de Proteç~o contra Descargas Atmosféri-
cas (SPDA), que deixam o sistema desativado. Também foi detectado dano na antena GPS, res-
pons|vel pelo sincronismo dos sinais de |udio e vídeo, ameaçando todo esforço de nossa equi-
pe técnica, operacional e de produç~o de conteúdo. 

Ao ter de realizar os serviços de manutenç~o e instalaç~o dos equipamentos danificados, sem 
colocar em risco a segurança dos nossos técnicos e da populaç~o que circula no entorno do 
NTVRU, a Coordenaç~o Técnica recomendou o desligamento geral do sistema. Esperamos vol-
tar logo, e com o mesmo entusiasmo, { Rede Nacional de Comunicaç~o Pública, com a TV Bra-
sil. Agradecemos a compreensão de todos e nos colocamos à inteira disposição para quaisquer 
esclarecimentos.” 

Quando a agilidade na resposta converte       
reclamação em elogio 
A r|pida resposta para a manifestaç~o agradou ao telespectador, que fez quest~o de enviar nova 
mensagem, desta vez para um agradecimento:  

Elogio - Processo nº 00112.002291/2019-21 

“Agradecer e parabenizar pelo atendimento { reclamaç~o feita sobre a falta de sinal da           
TV Brasil na zona norte de Recife - PE.” 

Elogio 
A programaç~o plural da TV Brasil rendeu elogios do público. As manifestações mostram o apreço 
do telespectador pela diversidade de conteúdo e pela qualidade dos programas veiculados pela 
emissora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elogio Quantidade 

Conteúdo jornalístico 5 

Conteúdo de entretenimento 2 

Grade de programaç~o 1 

Conteúdo infantil 1 

Total 9 

callto:00112.002195
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Processo nº 00112.002182/2019-12 

“O document|rio ‘O escritor que h| dentro de nós’ aborda de forma muito interessante as 
questões atuais sobre os autores que vendem o próprio livro, as ferramentas de autopublica-
ç~o, oficinas liter|rias, prêmios, vendas e c}nones. Programas assim merecem e precisam ser 
divulgados em um país que precisa cada vez mais de livros e leitores! D| muito pano pra manga 
e caldo pra conversa. Parabéns pelo lindo trabalho!” 

Sugestão 
Entre as sugestões, identificamos elogios ao conteúdo. O telespectador opina, mas n~o deixa de 
elogiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 00112.002073/2019-97 

“Excelente, o programa Parques do Brasil. O ‘senão’ fica por conta do som ambiente e da mú-
sica incidental. Ambas tornam, {s vezes, a voz do narrador incompreensível. Perde-se o enten-
dimento da narrativa.” 

Para essa manifestação, a resposta foi da Diretoria de Conteúdo e Programação: 

“Em relaç~o ao questionamento sobre o |udio/trilha, nossa equipe técnica analisou, por amos-
tragem, dois 2 blocos do episódio 3 (Parque Nacional da Boa Nova e Diamantina), da série Par-
ques do Brasil, exibido em 20/06/2019. Na avaliação do conteúdo x áudio, constatamos que 
ambos est~o dentro dos padrões e nos níveis desejados pela EBC. O áudio do narrador está no 
nível correto e as trilhas musicais e ao som ambiente também est~o dentro dos limites, sem 
atrapalhar a narrativa. Entretanto, n~o descartamos que possa ter ocorrido algum problema 
na transmiss~o ou alguma interferência externa na exibiç~o do conteúdo.” 

Sugestão Quantidade 

Conteúdo de entretenimento 3 

Grade de programaç~o 2 

Conteúdo jornalístico 2 

Total 7 
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Ao longo do período compreendido entre 10 de junho e 10 de julho de 2019, a Ouvidoria recebeu 10 
demandas trazendo assuntos relacionados { gest~o administrativa, operacional e de serviços/
negócios da EBC.  Confira no quadro abaixo o detalhamento dos tipos de manifestações. 

 

 

 

 

 

A gest~o da EBC foi respons|vel por 5,59% das contribuições do cidad~o que utiliza os serviços da 
empresa. Do total recebido, 62,50% dizem respeito { |rea de marketing, negócios e serviços; 25% { 
|rea administrativa e 12,50% { Comunicaç~o Institucional. 

Mapeamento das demandas 

 

 

 

 

 
 

Temas das demandas atendidas pela Ouvidoria 
neste período 
 Solicitaç~o de informaç~o sobre direito trabalhista de empregado terceirizado; 

 Solicitaç~o de contato com a |rea de finanças da EBC para correç~o de documentos fiscais; 

Solicitaç~o de contato para falar com a Publicidade Legal sobre contrato existente com a EBC. 

 Oferta de serviço/Empresa de consultoria propõe parceria com foco em conteúdo. Oferece 
colunista e projetos nas redes sociais da TV Brasil (Possibilidade de negócios, WEB,                 
Jornalismo); 

Contribuições do cidadão 

Gestão EBC 

Manifestação Quantidade 

Solicitaç~o 7 

Sugest~o 3 

Total 10 

Ranking dos subassuntos Quantidade 

Oferta de conteúdo/serviço 3 

Gest~o de pessoas 1 

A Voz do Brasil 1 

Publicidade Legal 1 

Visitaç~o/contato 1 

Gest~o administrativa e logística 1 

Patrocínio 1 

Transparência 1 

Total 10 
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 Oferta de Serviço/Lavanderia propõe parceria com a EBC; 

 Oferta de Conteúdo/Serviço - Agência de dublê e atores oferece casting para parcerias. Disponi-
bilizando elenco para S~o Paulo; 

 Patrocínio/Solicitaç~o de patrocínio formulado por grupo de teatro; 

 Sugest~o de disponibilizaç~o de link para reproduç~o da Voz do Brasil pelo Windows Media  
Player. 

Agilidade e qualidade nas respostas ao cidadão 
Dentre a dezena de demandas referentes { |rea de gest~o recebidas pela Ouvidoria ao longo do 
último mês, apenas uma ainda se encontra pendente de resposta, porém dentro do prazo legal de 
atendimento. Eis alguns dos exemplos de mensagens recebidas e respondidas pelas |reas deman-
dadas. 

Solicitação - Processo n° 00112.002140 /2019-73 

“Nós, da Companhia da Gaivota, somos o grupo de teatro da Fundaç~o Getúlio Vargas, funda-
do em 2017, e estamos em busca de patrocínio para a institucionalizaç~o da Cia e para as mon-
tagens de próximos espet|culos.” 

Resposta 

“Apesar da relev}ncia do projeto e da EBC também ter como miss~o incentivar nossas artes 
e cultura, infelizmente n~o dispomos de qualquer recurso para patrocínios em 2019. Assim 
como outras |reas do governo federal, nossa empresa passa por um grande contingencia-
mento orçament|rio e estamos nos adequando para um novo momento. Agradecemos sin-
ceramente por lembrarem da EBC como parceira e nos colocamos { disposiç~o para, no mo-
mento certo, apoi|-los se for o caso, na divulgaç~o da peça.” 

Sugestão - Processo n° 00112.001970/2019-83 

“A Lavanderia 5asec, por meio de sua franqueada MLV Dayrell Serviços de Lavanderia LTDA, 
est| interessada em fazer um parceria, proporcionando aos seus colaboradores serviços de 
qualidade e garantia dos produtos exclusivos da 5asec, utilizados na limpeza de ternos e grava-
tas (limpeza a seco), camisas, roupas de cama e mesa, peças femininas, roupas infantis, tênis, 
cortinas, tapetes, sof|s e demais peças com excelentes descontos.” 

Resposta 

“A EBC incluir| em seus registros cadastrais os dados da Empresa Lavanderia 5asec e de sua 
franqueada MLV Dayrell Serviços de Lavanderia LTDA para fins de consulta quando da ne-
cessidade de contrataç~o de serviços dessa natureza. Por ser empresa pública a EBC realiza 
suas contratações e aquisições mediante processo de licitaç~o, dispensa e inexigibilidade.” 

Solicitação - 00112.002142/2019-62 

“Sou Sargento do Exército Brasileiro, do Quartel Parque Regional de Manutenç~o da 6RM. 
Meu contato é pra solicitar, se existir, pendências de pagamentos de contratos que temos 
com os senhores. Preciso desta informaç~o com certa urgência.” 

Resposta 

“Prezado Sargento J. Anderson, inicialmente, peço desculpas pela demora em atender sua 
solicitaç~o. Por motivo de férias, só tive condições de responder agora. Segue o relatório 
detalhando as publicações faturadas pela EBC e que constam com ‘status’ a receber. 
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Para agilizar a troca de informações estamos { disposiç~o nos seguintes canais: agripi-
no.oliveira@ebc.com.br  – Telefone:  (61) 37995670 silvana.castro@ebc.com.br – Telefo-
ne: (61) 3799-5672 washinton.nunes@ebc.com.br – Telefone (61) 3799-5671” 

mailto:agripino.oliveira@ebc.com.br
mailto:agripino.oliveira@ebc.com.br
mailto:(61)%2037995670
mailto:agripino.oliveira@ebc.com.br
callto:(61)%203799-5672
mailto:washinton.nunes@ebc.com.br
callto:(61)%203799-5672
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