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Ao completar seu primeiro ano de trabalho neste início de setembro, a nova gest~o da Ouvidoria da 
EBC contabiliza números expressivos no atendimento ao cidad~o. Comparadas com o período ante-
rior (de setembro de 2017 a agosto de 2018), as demandas aumentaram exatos 64,27%, saindo de 
2.362 para 3.880 atendimentos de setembro de 2018 a agosto de 2019.  

Desse total, 2.258 demandas tiveram como alvo conteúdos dos veículos EBC em suas v|rias plata-
formas e a gest~o administrativa/operacional da empresa. O comparativo mês a mês revela um au-
mento gradual e consistente da procura pela Ouvidoria, na medida em que novas rotinas foram im-
plementadas. Confira os números nos gr|ficos abaixo: 
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Fale com a Ouvidoria 
O Fale com a Ouvidoria filtra as contribuições do ci-
dad~o sobre a qualidade dos noticiosos e programas 
culturais, educativos e de entretenimento exibidos 
pela TV Brasil, Agência Brasil, R|dios EBC, Radioa-
gência Nacional, EBC Play, portais e redes sociais da 
empresa e dos veículos. 

Os elogios do público aumentaram 240% nos últimos    
12 meses, em relação ao período anterior, revelando-se a 
categoria em que houve maior elevaç~o na quantidade de 
mensagens. As reclamações também cresceram, dado o aumento 
na quantidade dos atendimentos, mas em proporç~o bem inferior: 16,6%. 
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As demandas do cidad~o tornaram-se mais frequentes a partir de novembro do ano passado, de-
pois que a Ouvidoria disponibilizou, ao final dos conteúdos de todos os veículos EBC na internet, a 
barra de manifestaç~o do e-OUV – sistema de Ouvidorias da Administraç~o Pública Federal, hoje 
denominado Fala.BR. Esta inovaç~o encurtou o caminho para a participaç~o do público. 

 
 

 

Elogios { Agência Brasil: salto de quase 
5.000% no último ano 

O caminho mais curto entre o 
cidad~o e a EBC motivou o lei-
tor da Agência Brasil a dar sua 
opini~o sobre os conteúdos 
ofertados no site. Embora todo 
tipo de manifestaç~o tenha aumen-
tado, o que chama a atenç~o é o salto na 
quantidade de elogios ao trabalho da Agência. Enquanto as reclamações cresceram 100% e 
muitas nem se referem { qualidade do conteúdo, os elogios aumentaram impressionantes 
4.966%. Resultado da qualidade do jornalismo da EBC. 

 

Reclamação x Reclamação-Tema 
A facilidade de comunicaç~o com a Ouvidoria e a confiabilidade dos veículos EBC – em especial a 
Agência Brasil – levaram o público a comentar n~o apenas a qualidade dos conteúdos, mas também 
o tema das reportagens e programas. Com isto, verificou-se a necessidade de criar uma nova cate-
goria de manifestaç~o. Classificamos como “Reclamaç~o”, os coment|rios críticos sobre conteúdos 
veiculados. Quando o protesto vem em raz~o da contrariedade do cidad~o com o assunto que est| 
sendo abordado na notícia, a demanda entra na categoria “Reclamaç~o-Tema”. 

DÊ SUA OPINIÃO SOBRE A QUALIDADE DO CONTEÚDO QUE VOCÊ ACESSOU. 
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TIPO DE MANIFESTAÇÃO POR PLATAFORMA/VEÍCULO - SET 2018 / AGO 2019 

VEÍCULO Elogio Reclamação 
Reclamação 

- Tema 
Solicitação Sugestão TOTAL % 

TV 164 277 0 319 120 880 38,97% 

Agência Brasil 152 134 53 126 121 586 25,95% 

R|dios 88 165 0 127 54 434 19,21% 

Gest~o EBC 13 26 0 123 26 188 8,33% 

Portal EBC 7 18 0 22 15 62 2,75% 

Veículos diversos 19 3 0 10 21 53 2,35% 

Radioagência 
Nacional 

1 19 0 10 2 32 1,42% 

EBC Play 1 7 0 11 4 23 1,02% 

TOTAL 445 649 53 748 363 2258 100% 

TIPO DE MANIFESTAÇÃO POR PLATAFORMA/VEÍCULO - SET 2017 / AGO 2018 

VEÍCULO Elogio Reclamação 
Reclamação 

- Tema 
Solicitação Sugestão TOTAL % 

TV 68 270 0 519 214 1071 58,27% 

R|dios 53 138 0 74 38 303 16,49% 

Gest~o EBC 5 8 0 180 32 225 12,23% 

Agência Brasil 3 66 0 31 12 112 6,09% 

Portal EBC 0 62 0 17 4 83 4,52% 

Veículos diversos 1 1 0 18 11 31 1,69% 

Radioagência 
Nacional 

0 6 0 3 0 9 0,49% 

EBC Play 1 3 0 0 0 4 0,22% 

TOTAL 131 554 0 842 311 1838 100% 

 

 

Mais participação no       
Fale com a Ouvidoria 
O exame das manifestações por plataforma revela o 
aumento do interesse do público pelo conjunto dos veí-
culos no último ano, com destaque para a Agência Bra-

sil. As demandas endereçadas para a TV Brasil sofreram 
uma queda, é verdade, mas as manifestações dos leitores 

da Agência quadruplicaram e as contribuições dos ouvintes 
cresceram mais de 30%. 
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TV Brasil lidera 
audiência no     
público infantil 
Dados do Kantar Ibope Media revelam que, nos últimos   
12 meses, os conteúdos da TV Brasil chegaram a 21 milhões 
de telespectadores, só no Rio de Janeiro, S~o Paulo e    
Brasília. Os picos de audiência também aumentaram. 
No Distrito Federal, atingimos 10,39%. 

Com número t~o expressivo, a TV Brasil teve mo-
mentos sólidos de liderança de audiência entre 
os domicílios sem TV por assinatura. Esse bom de-
sempenho se deu em v|rios hor|rios diferentes, 
atingindo todas as faixas et|rias. Duran-
te a exibiç~o das sessões da TV Brasil      
Animada, por exemplo, a emissora é líder 
em Brasília e no Rio de Janeiro, na faixa 
dos 4 a 11 anos. 

No Rio, esta liderança também 
é registrada na faixa dos           
12 aos 17 anos. Nestas duas últi-
mas praças, os tempos médios 
de consumo da programaç~o 
da TV estiveram em alta, alcan-
çando os maiores patamares 
de audiência dos últimos anos. 
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Atuação eficiente em favor do cidadão 
Mesmo no caso de reclamações-tema, que 
dizem respeito a outros órg~os da adminis-
traç~o pública, esta Ouvidoria cadastra as 
demandas e encaminha para o ministério 
ou órg~o envolvido. Quando urgente e ne-
cess|rio, também atuamos diretamente 
em favor do cidad~o. Exemplo mais recen-
te de aç~o efetiva da Ouvidoria para ajudar 
os reclamantes deu-se em raz~o do Exame 
Nacional para Certificaç~o de Competên-
cias de Jovens e Adultos – o ENCCEJA 2019.  

Praticamente {s vésperas da prova, marca-
da para 25 de agosto, muitos dos mais de 
2,3 milhões de inscritos não  conseguiam 
acessar o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e se 
dirigiram { Agência Brasil, que publicara matéria sobre o assunto. Só na sexta-feira, 23, mais de uma 
dezena de inscritos procurou ajuda na EBC. Confira alguns exemplos das demandas que chegaram 
relacionadas { matéria da Agência Brasil: Encceja ser| no domingo; veja como consultar locais de 
prova. 

Processo n° 00112.002652/2019-30 

“N~o consigo ver onde farei minha prova. J| fiz todo processo e só aparece 2018 no final. 
Preciso fazer essa prova. Por favor, me ajudem!” 

Processo n° 00112.002662/2019-75 

“Estou um pouco nervosa, pois n~o veio, na minha inscriç~o, nem o endereço, nem a hora 
que vai ser a prova. Estou preocupada em perder a prova. Por favor, me ajudem.” 

Processo n° 00112.002661/2019-21 

 “Eu vou fazer a prova do Encceja, porém eu não estou conseguindo entrar na página do 
participante. Eu esqueci a senha e o e-mail. O que eu faço?” 

Processo n° 00112.002682/2019-46 

“Perder a prova, por que a p|gina do participante n~o funciona, é horrível!” 

Sem acesso ao site e também { Ouvidoria do Inep, pois os links de contato simplesmente não res-
pondiam, atuamos em parceria com a Agência Brasil. Cada um dos demandantes foi avisado de que 

sua queixa seria levada diretamente ao Ministério da Educaç~o, onde 
ocorreria uma entrevista coletiva naquela tarde de sexta-feira, 

23 de agosto.  

O problema foi resolvido, nova matéria da 
Agência sobre o ocorrido foi publica-

da e enviada a cada um dos de-
mandantes que registraram 

seus e-mails na Ouvidoria 
da EBC. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-08/encceja-sera-no-domingo-veja-como-consultar-locais-de-prova
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-08/encceja-sera-no-domingo-veja-como-consultar-locais-de-prova
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Público aprova agilidade e qualidade 
nas respostas  
A parcela do público que responde { pesquisa de satisfaç~o do e-OUV é pequena, mas ilustrativa do 
bom atendimento que a EBC oferta ao cidad~o. Na comparaç~o com o quadro geral do Painel Re-
solveu da CGU, a Ouvidoria da empresa est| bem-avaliada, acima da média aferida no setor público 
federal. N~o por acaso. 

O painel da CGU registra que o tempo médio que o cidad~o tem que esperar por uma resposta das 
ouvidorias da administraç~o federal é de 21,15 dias. J| na Ouvidoria da EBC, essa espera é bem me-
nor: 9,24 dias. 

Da mesma forma, a resolutividade apresentada pela EBC na resposta {s demandas do público est| 
52% acima das demais ouvidorias do Executivo Federal. Importante destacar também que todas as 
respostas da Ouvidoria da EBC s~o enviadas dentro do prazo legal. Confira os números nas imagens 
do Painel Resolveu da CGU. 

 

Conjunto das Ouvidorias da Esfera Federal 

 

 
 

 

 

 

Ouvidoria da EBC 
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Gestão transformadora e boas 
pr|ticas na Ouvidoria 
Todos os problemas encontrados pela atual gest~o da Ouvidoria, quando da sua chegada em se-
tembro de 2018, foram n~o apenas identificados e diagnosticados, como solucionados. Desta for-
ma, podemos afirmar que o setor est| totalmente alinhado com as exigências legais e normativas 
que regem o Sistema de Ouvidorias da Administraç~o Pública Federal, como também com as nor-
mas internas. 

H| um ano, o único projeto previsto no Plano de Trabalho da Ouvidoria para 2018 era o de “Reduzir 
índice de demandas pendentes”. Havia demandas em aberto desde 2016. De l| para c|, nosso Plano 
de Trabalho ganhou cinco projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confira, na sequência, os problemas identificados em 2018, as ações empre-
endidas e a situação atual.  

Passivo de manifestações pendentes de resposta 
Situação encontrada: 994 manifestações já com prazo vencido 
e sem resposta ao demandante. 

Ação: Levantamento do quantitativo de pendências para o Proje-
to Zerar, com previs~o de conclus~o em 2019. O prazo foi anteci-
pado para o final de 2018, graças ao sucesso do trabalho da força-
tarefa criada para sanar o problema. 

Situação atual: N~o h| nenhuma demanda pendente de resposta com prazo vencido. 

Novo Plano de Trabalho 

Revisão da P|gina da Ouvidoria na WebRevisão da P|gina da Ouvidoria na WebRevisão da P|gina da Ouvidoria na Web, para aumentar a participação do cida-
d~o via Portal EBC – disponibilizaç~o da barra de manifestações do e-OUV /   
Fala.BR no Fale com a Ouvidoria. 

Momento da Ouvidoria Momento da Ouvidoria Momento da Ouvidoria – Criar conteúdos audiovisuais com an|lises da progra-
maç~o dos veículos EBC, estimulando o cidadão a opinar sobre os conteúdos 
ofertados. 

Integração da EBC { Rede Nacional de Ouvidorias Públicas Integração da EBC { Rede Nacional de Ouvidorias Públicas Integração da EBC { Rede Nacional de Ouvidorias Públicas – posicionar a       
Ouvidoria da EBC como player estratégico da Rede. 

Aderência { legislação vigente e atualização da Norma Interna Aderência { legislação vigente e atualização da Norma Interna Aderência { legislação vigente e atualização da Norma Interna – publicar     
Norma Interna atualizada, em conformidade com a legislaç~o. 

Ouvidoria Inclusiva Ouvidoria Inclusiva Ouvidoria Inclusiva – ofertar meios de acessibilidade para ampliar a participa-
ç~o do cidad~o surdo, recebendo mensagens em Libras. 
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Relacionamento com a direção/gestores 
das |reas finalísticas 
Situação encontrada: Inexistência de di|logo 
em prejuízo dos usu|rios dos serviços e do públi-
co dos veículos EBC. 

Ação: Visita a todas as |reas para apresentaç~o 
da nova equipe da Ouvidoria com o objetivo de 
retomar o di|logo para melhoria dos conteúdos 
e serviços ofertados pela empresa, tendo por 
base as mensagens enviadas pelo cidad~o. 

Situação atual: Parceria consolidada em di|logo permanente com os gestores, agilizan-
do a correç~o de eventuais erros apontados pelo público, dinamizando o papel da             
Ouvidoria como canal de comunicaç~o com a sociedade e atuando como pilar de governan-
ça da EBC. 

Portal de Serviços do Governo Federal 
Situação encontrada: EBC fora do Portal 
lançado em maio/2018. 

Ação: Elaboraç~o da Carta de Serviços da EBC. 

Situação atual: EBC presente no Portal de 
Serviços do Governo Federal com o lançamen-
to de dez ações estratégicas e de utilidade pú-
blica realizadas com exclusividade pela empre-
sa, com foco no cidad~o. S~o elas: 
 

Dar conhecimento público obrigatório a atos oficiais 

Solicitar Rede Nacional de R|dio e TV para pronunciamentos oficiais 

Acessar conteúdos informativos e culturais em Libras, pela TV aberta 

Acessar informações via r|dio mesmo em caso de colapso da comunicação 

Acessar informações e se comunicar via r|dios EBC 

Acessar conteúdos noticiosos em |udio via satélite ou Portal da Rede       

Nacional de R|dio  

Acessar, em tempo real, alertas de monitoramento de mídia com notícias 

do governo federal 

Acessar gratuitamente banco de imagens com material fotojornalístico  

Acessar notícias em tempo real gratuitamente e sem limite de acessos 

Acessar conteúdos das r|dios EBC e da TV Brasil via aplicativo de celular 
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Informe Di|rio da Ouvidoria 
Situação encontrada: Exigência de “boletim in-
terno di|rio com críticas { programaç~o” ignorada. 
Relatórios com an|lise das demandas e da progra-
maç~o entregues sem periodicidade fixa. 

Ação: Criamos um novo produto da Ouvidoria – o 
INFORME DO DIA, com as manifestações recebidas 
no dia anterior, devidamente classificadas por veícu-
lo, assunto e subassunto. O Informe de segunda-
feira traz as demandas do final de semana. 

Situação atual: Presidente, diretores e chefes de gabinete recebem o Informe do Dia 
para conhecimento e providências. Denúncias v~o em informe restrito ao presidente, ao 
auditor e ao gestor da |rea envolvida. O envio é imediato ao recebimento, para acelerar o 
tr}mite da demanda e a resposta ao cidad~o. Ouvidoria e Auditoria avaliam em conjunto as 
denúncias que devem ser encaminhadas ao Comitê de Auditoria (Coaud). 

Programa semanal de 15 minutos 
Situação encontrada: Exigência em vigor a partir 
de janeiro de 2014 e ignorada desde ent~o. 

Ação: Criaç~o e produç~o do Momento da Ouvidoria, 
para divulgaç~o nos intervalos dos programas das r|-
dios, de forma a n~o desorganizar as grades de pro-
gramaç~o das emissoras. 

Situação atual: Programa veiculado diariamente em todas as emissoras da R|dio Nacional.  

Adesão da EBC ao e-OUV 
Situação encontrada: Desenvolvido em dezembro de 2014 pela CGU, o sistema e-OUV 
era, desde ent~o, desconhecido pela EBC, que trabalhava com sistema próprio, embora a 
ades~o fosse obrigatória.  

Ação: Reuniões com a equipe de tecnologia e infor-
maç~o da CGU para promover ajustes no sistema, de 
forma a atender as necessidades específicas da EBC, 
em raz~o da singularidade do leque de serviços ofer-
tados pela empresa, e permitir a ades~o. 

Situação atual: A Ouvidoria da EBC aderiu ao e-OUV em 
1°de outubro de 2018. O sistema atual, do qual também  
fazemos parte, é o Fala.BR. 
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R|dio Nacional da Amazônia        
faz anivers|rio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintonizada por ouvintes e admiradores dos v|rios continen-

tes, a Nacional da Amazônia completou 42 anos no dia 
1° de setembro. Desde 1977, a emissora contribui com a 
integraç~o do país, levando serviços, informaç~o, cultura 
e entretenimento até as |reas mais remotas do Brasil, 
como comunidades ribeirinhas e indígenas que n~o 
têm acesso a outros veículos de comunicaç~o. Para 
populações de localidades isoladas, a r|dio é tam-
bém ponto de encontro e espaço de interaç~o en-
tre amigos e familiares de comunidades separadas 
por longas dist}ncias, sem outra alternativa pa-
ra se comunicarem.  

Parabéns aos profissionais talentosos, 
competentes e dedicados, que colocam a 
emissora no ar e fazem desta r|dio-
serviço um motivo de júbilo para todos os 

que trabalham na EBC. 



Análises do Ombudsman 

 

 17 

Aqui tem cartas escritas e respondidas 
“Venho através desta simples cartinha pedir um grande favor. Escuto a Nacional da Amazônia desde 
quando nasci, pois meus pais j| ouviam. A Nacional é tudo de bom, nos ensina, nos mostra novos hori-
zontes, nos alegra. Gosto demais de ouvir esta r|dio, mas infelizmente n~o tenho conseguido ouvir di-
reito. Por v|rias horas sai do ar. A 49 metros sai do ar, só consigo ouvir o Ponto de Encontro. Quando 
vai passar as notícias do meio dia, sai do ar. A de 25 metros n~o estou conseguindo sintonizar, estou 
muito triste. A Nacional da Amazônia é a única fonte de informaç~o que temos, sem ela é triste de-
mais, ficamos como se n~o tivesse mundo, ficamos desligados, é triste. Por isso peço que arrumem os 
transmissores, pelo amor de Deus.” 

Em fevereiro deste ano, a Ouvidoria recebeu esta mensagem da ouvinte Maria Gore-
te Monteiro Diniz, que nos escreveu direto da Fazenda Nossa Senhora do Bom      
Sucesso, no Tocantins. Para responder { altura o carinho dela pela emissora, e ao 

mesmo tempo informar outros ouvintes da regi~o que reclamavam das 
janelas de interrupç~o na programaç~o da r|dio, levamos ao ar uma edi-
ç~o especial do Momento da Ouvidoria. Nela, o coordenador de enge-
nharia do Parque Transmissor do Rodeador, Ismar do Vale Júnior, falou 
pessoalmente { ouvinte, informando-a de que, até junho, a transmiss~o 
em hor|rio pleno estaria recuperada e Maria Gorete, enfim, teria sua 
r|dio de volta em três turnos.  

N~o foi o que ocorreu ... Uma pena!  

Elogios em terra, no ar... 

Processo nº 00112.000363/2019-04 

“Escuto a R|dio Nacional do Amazônia todo dia, 
aqui no meu radinho de pilha, na frequência de onda 
curta. No programa informativo, eles d~o muitas no-
tícias sobre polícias estaduais, principalmente no es-
tado do Amazonas. Deveriam anunciar mais sobre a 
Polícia Federal, Receita. O povo acredita nos órg~os 
federais, principalmente depois da Lava Jato.” 

Processo n° 00112.000105/2019-10 

“Meu nome é Matheus, sou piloto comercial de avi~o, 
cientista aeron|utico e geógrafo. Agradeço e parabe-
nizo o trabalho da EBC, sobretudo em OC, com que 
pode alcançar os rincões do Brasil, especialmente as 
regiões mais isoladas como na Amazônia, onde a po-
pulaç~o tem no r|dio um importante instrumento 

para se inteirar sobre as notícias nacionais. Tenho 
como hobby a r|dio escuta (callsign PP2032SWL) 
em ondas curtas e venho informar que tive a feli-
cidade de sintonizar a R|dio Nacional da Amazô-

nia na frequência de 6180 kHz na cidade de S~o Ro-
que (SP), minha cidade Natal, onde passo férias.”  

... e do outro lado 
do mundo 
Prova de que a Nacional da Ama-
zônia chega muito longe s~o as 
mensagens enviadas { Ouvidoria. 
Recentemente, recebemos de-
mandas da Índia, do Jap~o, do 
México e da vizinha Venezuela. 

Processo n° 00112.000779/2019-14 

“A quem possa inte-
ressar, na R|dio Na-
cional da Amazônia 
ou Empresa Brasil 
de Comunicação, 
meu nome é 
Shinichi Suzuki, 
da cidade de 
Yokohama, Ja-
p~o. Estou envi-
ando agora meu 
relatório de re-
cepç~o da r|dio.” 
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Ouvintes querem Nacional da 
Amazônia 100% no ar 
Processo n° 00112.000635/2019-68  

“Sou Natan, solicito a seguinte informaç~o: Quando voltar| a faixa de 
25 metros definitivamente? Gosto muito quando a R|dio Nacional da 
Amazônia t| funcionando.” 

Processo n° 00112.002595/2019-99 

“Somos muitos, os idosos que amam a Rádio Nacional da Amazô-
nia, e queremos ouvir o programa Madrugada Nacional. Mas às 23h 
a r|dio sai do ar.” 

Resposta: 

“A Gerência de Engenharia de R|dio da EBC informa que atualmente a R|dio Nacional da Amazô-
nia est| operando em 25 metros na frequência de 11.780 MHz, excepcionalmente, das 8h {s 12h e 
das 16h { 0h (hor|rio de Brasília). 

Ficamos felizes com o relato de recepç~o de nossas transmissões e, caso exista alguma dificuldade 
em nos sintonizar, solicitamos que o contato seja feito por e-mail, centraldoouvinte@ebc.com.br, 

A despeito da luta e das 
vitórias, 12 horas é pouco  
Foi |rdua a luta empreendida até aqui para garantir 12 
horas di|rias de programaç~o da R|dio Nacional da 
Amazônia, desde que a emissora saiu do ar, em 20 de 
março de 2017, por causa de uma tempestade de raios 
que incendiou a subestaç~o de energia que alimenta-
va os transmissores. A emissora só voltou a fazer con-
tato com seu público em 16 de novembro de 2017 e, 
ainda assim, inicialmente só foi possível permanecer 
três horas no ar. E isto só aconteceu pelo talento e 
criatividade da equipe comandada pelo engenheiro 
Ismar do Vale Júnior. Adotou-se uma soluç~o caseira; 
a única que cabia no orçamento da EBC em tempos de 
aperto financeiro e cortes de recursos. As soluções 
tradicionais variavam entre R$ 2,5 milhões e R$ 10 mi-
lhões – a ideal, mas de início a EBC só investiu o que 
podia: R$ 100 mil.  

De l| para c|, foi a própria empresa – e n~o o Tesouro 
– que financiou com seus recursos o item de maior 
custo do projeto para o aumento gradual das horas de 
transmiss~o. Graças ao empenho de todos os veículos Engenheiro Ismar do Vale Júnior | Foto: Arquivo Ouvidoria 
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e diretorias da EBC, especialmente a Diger e a Dijor, a em-
presa fez todo o plano de comunicaç~o e a cobertura do 8° 
Fórum Mundial da Água. Quatro meses de trabalho para 
atender ao contrato com Agência Nacional de Águas (ANA) 
renderam { EBC R$ 1,7 milh~o. Exatos R$ 890 mil foram 
gastos na compra de um transformador de alta potência – 
10MW e 57 toneladas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A contrataç~o e montagem do transformador foram concluídas h| mais de um ano. Também encer-
rada a etapa seguinte, de recuperaç~o dos demais itens da subestaç~o. No lugar da estrutura anti-
ga, foi construída uma outra, bem moderna, eliminando todos os problemas que contribuíram para 
o incêndio das instalações em meio { tempestade de 2017. 

Parque do Rodeador, maior estrutura de transmissão em ondas médias e curtas da América Latina | Foto: Arquivo Ouvidoria 

Finalização lenta 
Falta apenas concluir a compra e instalaç~o de cabos de energia de uma rede subterr}nea que in-
terliga o prédio dos transmissores { nova subestaç~o. Algo simples e de custo razo|vel, tendo em 
vista o que foi investido e a complexidade de tudo o que j| foi feito. A aquisiç~o desses cabos est| 
prevista em um aditivo ao contrato firmado com a empresa que fez a recuperaç~o da subestaç~o.  

Maria Gorete e todos os milhares de ouvintes da Nacional da Amazônia aguardam a conclus~o des-
te processo h| três meses. 

A regra é clara  
Diz o Regulamento do serviço de radiodifus~o, em seu Capítulo 3º: 

Artigo 53: Somente ser| autorizada execuç~o de serviço de radiodifus~o em hor|rio limitado 

quando n~o for possível ou recomendada a execuç~o em hor|rio ilimitado.  

Artigo 54: As concession|rias ou permission|rias de serviços de radiodifus~o dever~o manter 

programa mínimo de trabalho regular de dois terços das horas a que est~o autorizadas a funcionar.  

Resta { EBC cumprir o regulamento, pelo qual temos a obrigação de transmitir, no mínimo, 16 ho-
ras di|rias de programação. 
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Incêndios na Amazônia        
mobilizam veículos EBC 
A cobertura das queimadas na regi~o amazônica acompanhou todos os movimentos do governo 
federal e de instituições públicas para mitigar o problema, assim como o debate internacional e as 
manifestações populares no Brasil e no mundo, com matéria incluindo informações da agência ale-
m~ parceira Deustche Welle.   

A Agência Brasil produziu 48 matérias com a tag “Incêndio na Amazônia”, todas publicadas entre 
21 de agosto e 3 de setembro. Os repórteres ouviram o presidente da República e os principais ato-
res oficiais envolvidos nas operações, registrando inclusive opiniões divergentes de membros do 
governo, quando o G7 anunciou ajuda de US$ 20 milhões para ações na Amazônia. 

No dia 23 de agosto, quando as ações de combate {s queimadas ganharam vulto, a Agência chegou 
a publicar 12 matérias. As reportagens trataram, por exemplo, da mobilizaç~o de países que têm 
território dentro da Amazônia, da decretaç~o de estado de emergência pelo Acre, da autorizaç~o 
do uso das Forças Armadas contra os incêndios e das posições defendidas pelo presidente Jair Bol-
sonaro em pronunciamento { Naç~o.  

Foi a EBC, atendendo a pedido da Secretaria de Governo da Presidência da República para convocar 
Rede Nacional Obrigatória de Emissoras de R|dio e Televis~o, que gravou e transmitiu a fala do pre-
sidente para todas as tevês e r|dios do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendação da Ouvidoria  
Na an|lise dos conteúdos da Agência sobre a quest~o ambiental 
na Amazônia, esta Ouvidoria identificou n~o apenas a tag 
“Incêndio na Amazônia”, como uma segunda denominada 
“queimadas”. O problema aqui é que, do ponto de vista do inter-
nauta, a multiplicaç~o de tags subtrai conteúdos, em vez de acres-
centar. 

Matérias reunidas em uma tag – a “queimadas”, por exemplo – n~o aparecem no sistema 
de busca de outra tag, a “Incêndio na Amazônia”. Deste modo, quem acessou esta segun-
da opç~o simplesmente n~o encontrou dois conteúdos relevantes: a matéria sobre a proi-
biç~o de queimadas em todo o país durante o período de 60 dias e a que tratou da identifi-
caç~o de três suspeitos de provocar incêndios em área de floresta nativa no sudeste do 

Par|. 

Evidente, portanto, o porquê de a Ouvidoria recomendar o uso de tags especí-
ficas e n~o concorrentes, melhor organizar e agrupar reportagens e matérias 
que tratam da mesma tem|tica, facilitando o acesso do internauta ao con-
junto completo dos conteúdos jornalísticos ofertados. No caso de mais de 
uma tag, elas devem conter todos os conteúdos disponíveis sobre o assunto. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-08/manifestantes-vao-ruas-em-defesa-da-amazonia
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-08/ajuda-do-g7-amazonia-e-bem-vinda-diz-ministro-do-meio-ambiente
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-08/paises-da-america-do-sul-se-mobilizam-contra-incendios-florestais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-08/acre-decreta-emergencia-por-causa-de-seca-e-incendios-florestais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-08/bolsonaro-autoriza-uso-das-forcas-armadas-contra-incendios-na-amazonia
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-08/bolsonaro-autoriza-uso-das-forcas-armadas-contra-incendios-na-amazonia
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-08/bolsonaro-diz-que-incendios-nao-podem-gerar-sancoes-ao-brasil
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-08/governo-suspende-pratica-de-queimadas-em-todo-o-pais-por-60-dias
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-08/governo-suspende-pratica-de-queimadas-em-todo-o-pais-por-60-dias
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-08/policia-do-para-identifica-suspeitos-de-provocar-queimadas-na-amazonia
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-08/policia-do-para-identifica-suspeitos-de-provocar-queimadas-na-amazonia
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Etiqueta equivocada  
A Ouvidoria verificou também o uso inadequado da etiqueta “Incêndio na Amazônia”. Na busca por 
conteúdos com esta identificaç~o, localizamos uma matéria cuja temática principal era outra. Neste 
caso, o título, o lide e o segundo parágrafo tratavam da declaração do presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM), contra uma reforma administrativa que retire dos servidores pú-
blicos o direito { estabilidade. Somente o terceiro par|grafo trouxe posiç~o do parlamentar sobre 
as queimadas. 

Mais multimídia 
Além dos recursos multimídia que a Agência Brasil normal-
mente utiliza, como |udio e vídeo, alguns textos da cober-
tura compartilharam também os tweets citados nas maté-
rias. Em uma das postagens, era possível reproduzir o ví-
deo que mostrava uma aeronave C-130 Hércules, da Força 
Aérea Brasileira, em combate aos focos de incêndio na 
Amazônia. No entanto, havia matérias que n~o conti-
nham nem mesmo foto. 

Outro recurso disponível para o leitor foi o streaming 
para o vivo da entrevista { imprensa dos representantes 
do Centro de Operações Conjuntas, que apresentou ba-
lanço das ações no quinto dia da Operaç~o Verde Brasil 
de combate aos incêndios na Amazônia.  

Um link para a galeria de fotos da matéria sobre a operação que deteve oito pessoas em Rondônia 
também foi ofertado ao leitor. Isso permite que o internauta tenha vis~o mais completa e melhor 
compreens~o do ambiente voltado para o combate ao crime ambiental e queimadas na Amazônia. 

#OperaçãoVerdeBrasil 
A cobertura da TV Brasil sobre o envio de tropas e de equi-
pamentos para o combate {s chamas foi bem-sucedida. As 
imagens captadas pela emissora foram disponibilizadas 
para TVs de todo o país e do mundo. Entrevistas do presi-
dente Jair Bolsonaro, de ministros, de governadores da 
Amazônia também foram transmitidas e retransmitidas. 

Nas redes sociais da TV Brasil, o assunto também esteve 
em pauta. A hashtag #Operaç~oVerdeBrasil permitiu que 
os posts de todos os órg~os do governo federal envolvi-
dos na operaç~o para conter os incêndios pudessem ser 
mais facilmente encontrados pelos internautas. 

 

 

 

 

 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-09/maia-e-contra-rever-estabilidade-de-servidores-publicos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-08/quatro-estados-pedem-ajuda-das-forcas-armadas-para-combate-incendios
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-08/governo-apresenta-balanco-de-combate-queimadas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/op-verde-brasil17
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-09/oito-sao-detidos-na-operacao-verde-brasil-em-rondonia
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-08/quatro-estados-pedem-ajuda-das-forcas-armadas-para-combate-incendios
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-08/quatro-estados-pedem-ajuda-das-forcas-armadas-para-combate-incendios
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Integração dos veículos agrega valor { cobertura  
A riqueza da cobertura multimídia dos veículos EBC foi retratada no vídeo do 

Repórter Brasil, compartilhado no texto da Agência, a respeito da decisão 
dos chefes de Estado e de governo do G7 sobre como ajudar a 
apagar as chamas e reparar os danos resultantes dos incêndios na 
regi~o amazônica. Como a TV Brasil abordou o assunto sob ou-
tros aspectos, a riqueza das imagens exibidas agregou valor { nar-
rativa da Agência. 

Novas informações trazidas pela reportagem da R|dio Nacional 
também foram inseridas no texto da Agência com a disponibilizaç~o de 

|udios sobre as ações empreendidas nos sete estados que j| haviam pedido 
apoio federal para combater os incêndios. 

J| as informações trazidas por repórter ao vivo no Brasil Em Dia, não acrescentaram nada de novo à 
matéria da Agência Brasil. Os dois veículos cobriram o encontro bilateral da ministra da Agricultura, 
Pecu|ria e Abastecimento, Tereza Cristina, com o ministro da Agricultura, Floresta e Pesca do Ja-
p~o, Takamori Yoshikawa, na sede da Fiesp, a Federaç~o das Indústrias do Estado de S~o Paulo. 

EBC: Bienal do Livro Rio 2019 é destaque  
A EBC marcou presença na Bienal do Livro Rio 2019, maior 
evento liter|rio do país. TV Brasil, R|dio MEC e Agência 
Brasil fizeram uma cobertura abrangente. Mais de 60 
profissionais da empresa estiveram envolvidos no proje-
to, que contou, inclusive, com um estúdio montado no 
espaço da Bienal. 

A R|dio MEC transmitiu ao vivo, direto da Bienal, em sua 
programaç~o. O programa Arte Clube entrou no ar dire-
to do evento, e o Conversa com o Autor, é claro, ouviu 
os escritores. A MEC entregou conteúdo em tempo 
real e produções especiais para os ouvintes. 

Na TV Brasil, diversos aspectos da Bienal foram abor-
dados: o papel da poesia como forma de express~o, 
literatura japonesa, atrações para o público infanto-
juvenil... Lançamentos de livros e curiosidades liter|-
rias também estiveram nas pautas do Repórter Brasil, 
do Repórter Visual e do Fique Ligado. 

No Sem Censura, entrevistas com os autores que partici-
param do evento, incluindo Ana Maria Machado, Marti-
nho da Vila e Laurentino Gomes. 

J| o programa Trilha de Letras gravou cinco edições no 
estúdio da EBC na Bienal. Katy Navarro conversou com 
personalidades da literatura nacional como Pedro Ban-
deira, Sidarta Ribeiro e José Almeida Júnior. 

Outro produto da TV Brasil foi uma série de interpro-
gramas com v|rios escritores. Esse conteúdo, produzido pela repórter Priscila Thereso, entrou no ar 
diariamente, nos intervalos da programaç~o. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-08/g7-acorda-sobre-ajuda-amazonia-o-mais-rapido-possivel
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-08/sete-estados-ja-pediram-apoio-federal-para-combater-incendios
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-08/governo-quer-incentivar-outros-metodos-para-abrir-areas-na-amazonia
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A Agência Brasil reuniu na tagpage Bienal do 
Livro as matérias que publicou sobre o assun-
to. Os destaques s~o os textos Crianças ter~o 
atendimento especial na Bienal Internacional 
do Livro e Bienal do Livro inova com visitas 
para pessoas com deficiência visual, que de-
talham como o evento se preparou para re-
ceber o público. Uma floresta cenogr|fica foi 
montada para dar aos pequenos a impress~o 
de estarem dentro de um livro. 

Pessoas com deficiência visual tiveram aten-
dimento diferenciado no local, com a oferta 

de visitas guiadas e livros em braile. A primeira repor-
tagem traz, ainda, o link do site da bienal e um VT da TV Brasil. O balanço final da feira também foi 
pauta da Agência na matéria Bienal vende mais de 4 milhões de livros no Rio. Parabéns aos veículos 
EBC pela cobertura diferenciada, com foco em assuntos de interesse do cidad~o. 

 
 

EBC tem programação especial 
na Semana da P|tria 

A transmiss~o ao vivo do desfile de 7 de Setembro é tradiç~o da Empresa Brasil de Comunicação 
que sempre rende recordes de audiência. Em 2019, a parada cívico-militar que celebra a Indepen-
dência do Brasil foi – mais uma vez – destaque da TV Brasil, da Agência Brasil e das R|dios EBC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 de Setembro7 de Setembro7 de Setembro   

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-08/criancas-terao-atendimento-especial-na-bienal-internacional-do-livro
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-08/criancas-terao-atendimento-especial-na-bienal-internacional-do-livro
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-08/criancas-terao-atendimento-especial-na-bienal-internacional-do-livro
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-08/bienal-do-livro-inova-com-visita-para-pessoas-com-deficiciencia-visual
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-08/bienal-do-livro-inova-com-visita-para-pessoas-com-deficiciencia-visual
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-09/bienal-vende-mais-de-4-milhoes-de-livros-no-rio
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TV Brasil em 4º lugar no Ibope 
Na capital do País, a TV Brasil chegou a encostar na líder de audiência, atr|s 
apenas por 0,48 ponto percentual. No auge do desfile militar, atingimos pico 
de 4,62% e mantivemos a média de 2,29%. No Rio de Janeiro e S~o Paulo, a 
emissora manteve-se no quarto lugar entre as TVs abertas, chegando a ul-
trapassar a audiência da TV pública paulista. Com esta boa performance, a 
TV Brasil chegou a 427.160 domicílios nestas três praças. 

Os bons números do 7 de Setembro impactaram positivamente a audiência 
do dia seguinte, pois 45% do público que assistiu { TV Brasil no dia 8 também 
havia acompanhado a programaç~o da emissora na véspera. Com o impulso, 
v|rios programas registraram bom desempenho, como o Nosso Zoológico e o Partituras, com média 
de respectivamente 0,64% e 0,39% no Distrito Federal. No Rio, destaque para o Parques do Brasil, 
com 0,42% de média e, em S~o Paulo, para o Cine Retrô, que manteve 0,36%. 

Antes do desfile 
O sucesso de audiência deve-se ao empenho de todos. O trabalho das 

equipes EBC começou meses antes do desfile, com o planejamento de 
toda a din}mica operacional da cobertura. Mais de 300 profissio-
nais participaram da preparaç~o e da transmiss~o do evento. 

A partir do dia 1° de setembro, telespectadores, leitores e ouvin-
tes começaram a acompanhar reportagens e transmissões especi-
ais com conteúdos dedicados { Semana da P|tria, aberta com a 

cerimônia de troca da Bandeira Nacional, na Praça dos Três Poderes 
em Brasília, exibida ao vivo pela TV Brasil.  

Durante a semana, o Repórter Brasil levou ao ar a série Independência do Brasil, com curiosidades 
sobre esse momento de nossa história. J| o Brasil em Dia exibiu reportagens dedicadas às celebra-
ções da P|tria, desde a participaç~o de estudantes no desfile a ações sociais desenvolvidas pelas 
forças militares. 

O desfile 
Em Brasília, cerca de 4,5 mil pessoas des-
filaram para quase 30 mil espectadores. 
A EBC espalhou dez telões na Esplanada 
dos Ministérios e, assim, aqueles que 
n~o conseguiram um bom lugar nas ar-
quibancadas puderam acompanhar as 
melhores imagens do desfile ao vivo, 
pela TV Brasil. 

Direto de um estúdio montado no Pal|-
cio do Planalto, Renata Corsini e Paulo 
Leite conduziram a transmiss~o, enrique-
cida com a participaç~o de representan-
tes das três Forças: Exército, Marinha e 
Aeron|utica. Dos estúdios da EBC em 
Brasília,  Vanessa Léda atualizava a co-
bertura com a participaç~o do público.  

Foto: Wêdson França 
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Um dos pontos altos da transmiss~o foi a entrevista exclusiva 
do presidente Jair Bolsonaro { TV Brasil. Ainda no Palácio da 
Alvorada, antes de sair para o desfile, ele conversou ao vivo 
com a repórter Gabriella Noronha sobre sua expectativa no 
primeiro 7 de Setembro como presidente da naç~o.  

Outra novidade que diferenciou a cobertura foi a instalaç~o 
de uma c}mera na cabine de um dos aviões da Esquadrilha da 
Fumaça, que captou e transmitiu imagens exclusivas e ao 
vivo das acrobacias das aeronaves durante o desfile.  

Repórteres em Brasília, no Rio de Janeiro e em S~o Paulo 
acompanharam a movimentaç~o das autoridades, das tro-
pas e do público, e trouxeram informações em tempo real 
durante toda a transmiss~o.  

#TVBrasilno7 faz sucesso 
O desfile foi exibido simultaneamente nas re-
des sociais da EBC. A hashtag #TVBrasilno7 
alcançou o primeiro lugar nos Trending Topics 
no Twitter, ou seja, foi o assunto mais comen-
tado na rede social. Os internautas elogiaram 
a transmiss~o e participaram ativamente,  
comentando e interagindo com os perfis EBC. 

Milhares de interações 
No Facebook, a transmiss~o foi assistida por 
cerca de 334 mil internautas, com mais de     
4 milhões de pessoas alcançadas. No YouTu-
be, foram 247 mil visualizações da transmis-
s~o ao vivo, vídeo mais acessado neste dia 
no país. O número de WhatsApp, divulgado 
para receber mensagens, teve mais de 50 
mil interações. O perfil do Twitter da          
TV Brasil registrou quase 1,4 milh~o de im-
pressões e interagiu com cerca de 5 mil 
internautas. 

Mensagens chegaram de diversas partes do 
mundo. Internautas da Irlanda, Austr|lia, 
China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Portu-
gal, Jap~o, Suíça, Indonésia, Peru, México e 
Índia foram alguns dos que participaram da 
cobertura interativa nas redes sociais.   

Nossos perfis seguiram colhendo os bons fru-
tos da transmiss~o. Durante o fim de semana, 
o número de seguidores aumentou em todas 
as nossas redes sociais. No YouTube conquis-
tamos mais 12.000 inscritos, no Facebook tive-

mos um acréscimo de 9.500 seguidores, no Twitter foram mais 7.000, 
além de mais 2.200 no Instagram. 
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Competência da EBC na r|dio Band News FM 
Quem acompanhou o notici|rio local da Band News FM na manh~ de segunda-
feira, 9 de setembro, ouviu o jornalista Cl|udio Humberto elogiar a cobertura di-
versificada e de qualidade feita pela TV Brasil no dia da Independência. Ele con-
tou que passara o final de semana recebendo elogios ao trabalho da EBC, vindos 
de v|rias partes do mundo. Só entendeu o porquê do engano recorrente, quan-
do se deu conta de que o número de seu WhatsApp tem apenas o último dígito 

diferente do WhatsApp da TV Brasil. Feito o registro, o jornalista e apresentador da Band News en-
dossou as manifestações elogiosas. Ponto para a equipe de profissionais que deu show na cobertu-
ra do 7 de Setembro. 

Dez elogios { cobertura nota 10 
O público reconheceu a qualidade da cobertura e das transmissões da 
TV Brasil neste 7 de Setembro. Além da interaç~o ao vivo, quando te-
lespectadores do Brasil e do exterior tiveram a oportunidade de co-
mentar via WhatsApp a programaç~o especial do desfile militar, esta 
Ouvidoria recebeu, em um único dia, uma dezena de manifestações 
elogiando o trabalho da emissora. 

Processo nº 00112.002807/2019-38: 

“Estou muito satisfeita com a nova apresentaç~o da TV Brasil.” 

Processo nº 00112.002808/2019-82: 

“Parabenizo pela transmiss~o do Desfile da Independência do Bra-
sil. Procurei, e foi a única emissora a transmitir. Avante Brasil! 
Lindo desfile! Cuidados com o nosso presidente! Ele quebrou o 
protocolo, temo por sua vida.” 

Processo nº 00112.002811/2019-04: 

“Transmiss~o maravilhosa da passagem de 7 de Setembro. Parabéns a 
todos os envolvidos.” 

Processo nº 00112.002814/2019-30: 

“Como é bom poder ver um desfile em que n~o foi necess|rio colocar 
um muro de ferro para afastar o público. Parabéns pela transmiss~o, TV 
Brasil.” 

Processo nº 00112.002816/2019-29: 

“O Desfile de 7 Setembro foi emocionante! Brasil avante! Paz! Alegria! Justiça! Amor!” 

Processo nº 00112.002817/2019-73: 

“Linda transmiss~o do dia da independência.” 

Processo nº 00112.002818/2019-18: 

“Parabéns. Amo ser brasileira. Amo vocês que me proporcionam tantas coisas mara-
vilhosas deste país. Parabéns.” 
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Processo nº 00112.002819/2019-62: 

“Linda a transmiss~o do Desfile da Independência - ima-
gem perfeita, som perfeito. Fico muito orgulhosa de 

nosso país. As nossas forças armadas e demais inte-
grantes da nossa Naç~o s~o fant|sticos. Parabéns. 
Mostraram Ordem e Progresso.” 

Processo nº 00112.002823/2019-21: 

“Sobre o Desfile de 7 de Setembro, que Deus ilumine e 
dê forças a nossas autoridades para que sempre sejam 

dignas de nossa amada p|tria Brasil!” 

Processo nº 00112.002820/2019-97: 

“Parabéns a toda equipe da EBC! Refiro-me às transmissões de 7 de Setembro, que foi um festi-
val de patriotismo. Toda a equipe foi ótima! Que continue sempre assim!” 

Agência Brasil lidera acessos no  
A Agência Brasil publicou 13 matérias sobre as comemorações da independência, reunidas na tag-
page “7 de Setembro”. A p|gina mais visualizada por meio dos sites EBC e de dispositivos móveis 
foi a da matéria Presidente e ministros acompanham desfile cívico militar em Brasília. O bom traba-
lho da equipe rendeu o primeiro lugar nos trending topics do Google. Com quase 23 mil visualiza-
ções, a matéria colocou a EBC no topo da lista de assuntos mais acessados no site de busca. Bom 
resultado do planejamento da Agência Brasil para grandes coberturas na web. Destaque para a co-
bertura fotojornalística do evento que começou {s 5h da manh~. O resultado foram imagens belíssi-
mas. 

Deslize na grafia 
Para tirar nota 10 com louvor, n~o só nos aspectos de 
hipertextualidade exigidos pela internet, mas também 
nos quesitos ortogr|ficos, ficou faltando o hífen na pa-
lavra cívico-militar em todo o texto, inclusive no título 
da matéria mais acessada. Uma pena! 

Serviço direto da Esplanada 
No início da manh~ do dia 7, o texto Desfile em Brasí-
lia conta com 4,5 mil pessoas; acompanhe ao vivo foi 
um convite aos leitores para participarem das comemora-
ções na Esplanada dos Ministérios. A maté-
ria também ficou entre as mais aces-
sadas por meio de dispositivos mó-
veis. A Agência trouxe a transmiss~o 
ao vivo da TV Brasil, além de serviço, 
como estrutura, segurança, tr}nsito e 
itens proibidos que poderiam ser reco-
lhidos em caso de revista. Reportagem 
completa, com as informações relevan-
tes ao cidad~o.  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-09/presidente-e-ministros-acompanham-desfile-civico-militar-em-brasilia
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-09/desfile-em-brasilia-conta-com-45-mil-pessoas-acompanhe-ao-vivo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-09/desfile-em-brasilia-conta-com-45-mil-pessoas-acompanhe-ao-vivo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-09/desfile-em-brasilia-conta-com-45-mil-pessoas-acompanhe-ao-vivo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-09/desfile-em-brasilia-conta-com-45-mil-pessoas-acompanhe-ao-vivo
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Conteúdo diversificado nas r|dios 
A cobertura do 7 de Setembro na R|dio Nacional começou 
com um resumo histórico do Dia da Independência e 
também com uma prestaç~o de serviço, em que o 
apresentador do programa Brasil Rural deu dicas 
de proteç~o { saúde durante o desfile, pois o tem-
po seco na capital obrigava os ouvintes a n~o des-
cuidar da hidrataç~o. 

J| o Revista Brasil trouxe entrevistas de historiadores, 
matérias especiais sobre a data, cobertura ao vivo do des-
file em Brasília e um oficial do Comando Militar do Planalto expli-
cando cada momento da parada militar. O trabalho das r|dios foi enri-
quecido pela participaç~o de repórteres que acompanharam a cobertu-
ra da TV Brasil, além das entradas ao vivo de âncoras das R|dios Nacio-
nal AM e FM, Nacional da Amazônia e do Alto Solimões. Destaca-se tam-
bém a contribuiç~o de emissoras parceiras de Jo~o Pessoa (PB), Altamira 
(PA), São Luís (MA), Campinas (SP), Palmas (TO), Recife (PE) e Teresina (PI).  

Ausência mal explicada 
Esta Ouvidoria sentiu falta da participaç~o do jornalismo da R|dio Nacional em S~o Paulo na cober-
tura do Dia da Independência. Em meio { grande mobilizaç~o das equipes próprias e de r|dios par-
ceiras de v|rios pontos do País, a coordenaç~o da cobertura fica devendo uma explicaç~o para essa 
lacuna. A ausência do }ncora da Nacional e de qualquer outro profissional da emissora em S~o Pau-
lo causa estranheza. 

Recomendação atendida 
O uso da express~o “acompanhe ao vivo” logo no título das matérias foi 
uma sugest~o da Ouvidoria na P|gina 15 do Relatório de junho/julho, agora 
atendida pela Agência Brasil. A indicação da transmissão em tempo real no 
endereço da matéria na web (URL) agregou audiência do internauta que 
buscava p|ginas que estivessem veiculando o assunto ao vivo. Isto levou o 
texto a alcançar 21 mil visualizações. Ponto para a ediç~o! 

Observações do Ombudsman 
Comparada ao s|bado anterior (31/08), houve queda na taxa de rejei-
ç~o de 0,61%. Ou seja, no dia da P|tria o internauta, permaneceu mais 
tempo navegando nas p|ginas da Agência Brasil. O melhor empaco-
tamento do conteúdo no 7 de Setembro, com mais aspectos de hiper-
textualizaç~o, contribuiu para a melhora da aceitaç~o do material. O 
bom resultado serve de alerta para que a Agência continue utilizando 
estes recursos e assim mantenha o leitor cada vez mais tempo no site. 

http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/atoms/files/06_-_relatorio_ouvidoria_jun-jul_stand_1.pdf
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Reforma da Previdência no Senado 

Agência Brasil atualiza leitor  
A Ouvidoria analisou a cobertura, pela Agência Brasil, dos desdobramentos da Reforma da Previ-
dência no Senado, desde o momento em que a proposta foi oficialmente entregue pelo presidente 
da C}mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), no início 
da tarde do dia 8 de agosto, até a leitura do parecer favor|vel pelo relator da reforma na Comiss~o 
de Constituiç~o, Justiça e Cidadania (CCJ), Tasso Jereissati (PSDB-CE), na quarta-feira (28). 

As matérias deixaram os leitores atualizados sobre os procedimentos adotados pela CCJ para an|li-
se da PEC 6/2019. Os repórteres acompanharam o desenrolar do tr}mite da proposta na CCJ e as 
audiências públicas realizadas; ouviram senadores contr|rios a pontos da proposta aprovada na 
C}mara e parlamentares que defendem a integralidade do texto. Convidados das audiências tam-
bém foram personagens de reportagens, mas especialistas sobre o tema, que n~o participavam di-
retamente da discuss~o no Senado, n~o tiveram espaço nas reportagens. 

Narrativa multimídia e crossmedia 
Como recurso para ampliar a narrativa além das fotos, algumas matérias 
incorporaram |udio de reportagens da R|dio Nacional e vídeo do Re-
pórter Brasil ou do Brasil Em Dia, programas da TV Brasil, que tratavam 
do mesmo assunto. Nem sempre, porém, as informações do recurso 
multimídia foram complementares ao texto da Agência. Muitas apenas 
repetiram o que o internauta j| havia lido.  

Houve exceções. Uma delas est| na matéria que trata do início dos debates, em que o vídeo do Re-
pórter Brasil, inserido após o texto, foi fundamental para o entendimento do assunto. A reporta-
gem do telejornal trouxe os acontecimentos das duas audiências do dia, que incluiu sonoras de par-
lamentares defendendo o texto tal como aprovado na C}mara dos Deputados, e de um senador 
crítico { reforma. 

Outro bom exemplo do emprego da narrativa multimídia deu-se na matéria que inseriu reportagem 
da R|dio Nacional. O áudio trouxe outros aspectos do último dia das audiências públicas, acrescen-
tando falas de parlamentares com pontos de vista diferentes dos citados no texto da Agência Brasil. 

 

 

 

 

Recomendação da Ouvidoria 
Os recursos multimídia s~o sempre bem-vindos, para enriquecer os textos da Agên-
cia e divulgar o trabalho de outros veículos da EBC. Mas há que se ter cuidado na 
escolha do material complementar da TV Brasil e das R|dios, pois a mera inserção 
de |udio ou vídeo no texto escrito n~o se constitui propriamente em narrativa multimídia, o que pressu-
põe agregaç~o de novos conteúdos e complementaridade. A maioria dos |udios e vídeos compartilha-
dos nas matérias s~o, na verdade, exemplos de estratégia de crossmedia, que distribui o mesmo conteú-
do em diferentes plataformas, respeitando as características de cada uma. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-08/ccj-do-senado-inicia-debates-sobre-reforma-da-previdencia
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-08/no-senado-ccj-realiza-ultimo-dia-de-audiencias-sobre-previdencia
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Infogr|fico incompleto 
Quase todas as matérias sobre a Reforma 
no Senado replicaram um infogr|fico que 
ilustrava a jornada que a proposta deveria 
seguir na casa. Ótimo recurso visual para 
apresentar informações e dados de manei-
ra facilitada. No entanto, a peça visual n~o 
ilustrou a hipótese de rejeiç~o do texto pe-
lo Senado. Em casos de alteraç~o da PEC, 
faltou ainda mostrar o retorno da matéria 
ao Senado, após nova an|lise da C}mara. 

“Saiba mais” 
O “Saiba mais” é importante ferramenta 
hipertextual para que o internauta acesse 
com facilidade outras matérias com tema 
relacionado. Entretanto, algumas matérias 
n~o contavam com esse recurso ao final do 
texto. 

Cadê a cidadania? 

Em apenas uma das matérias sobre a Re-
forma no Senado, a sigla CCJ teve seu signi-

ficado transcrito corretamente: Comiss~o de Constituiç~o, Justiça e Cidadania, da forma como defi-
nido em p|gina eletrônica da comiss~o, no site do Senado. As demais suprimiram a palavra 
“Cidadania”. Na matéria Senado deve concluir votaç~o da reforma da Previdência em 2 de outubro, 
a sigla nem sequer foi escrita por extenso. 

 

 

 

TV acompanha e analisa votação da Previdência 
A aprovaç~o da proposta de reforma da Previ-
dência na CCJ do Senado foi destaque na pro-
gramaç~o da TV Brasil. 

O Cen|rio Econômico repercutiu a aprovaç~o 
do texto; o Repórter Brasil trouxe informações 
atualizadas ao vivo, e o Brasil em Dia, na ma-
nh~ seguinte { aprovaç~o, falou do acordo de 
líderes para permitir que a proposta seja enca-
minhada ao Plen|rio juntamente com a cha-
mada PEC paralela, que inclui estados e muni-
cípios na reforma. 

Cobertura discreta, mas correta e informativa. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-08/ccj-do-senado-inicia-debates-sobre-reforma-da-previdencia
http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?6&codcol=34
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-08/senado-deve-concluir-votacao-da-reforma-da-previdencia-em-2-de-outubro
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Agência Brasil: Editoria de Esportes 
facilita an|lise de audiência 
A Agência Brasil conta agora com mais uma editoria: a de Esportes. A medida n~o só organiza o 
conteúdo, mas também facilita a contagem de acessos em matérias sobre o tema. 

A observaç~o sobre a falta desta editoria para facilitar a busca pelos conteúdos esportivos foi regis-
trada pela Ouvidoria, no Relatório de maio/junho (Pág. 9), quando se analisou a excelente cobertu-
ra da EBC sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino, na França. 

Até ent~o, os textos estavam sendo publicados de maneira segmentada na editoria de Geral. Assim, 
era preciso verificar cada endereço de p|gina (URL) separadamente para obter informações r|pidas 
de acesso. Com a nova editoria, o cruzamento da tag com Esportes se dar| de maneira autom|tica 
no Google Analytics, o que facilita a mensuraç~o da audiência. 

http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/atoms/files/05_-_relatorio_da_ouvidoria_maio-junho_2019.pdf
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-07/eua-holanda-final-copa-do-mundo-feminina
http://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-07/eua-holanda-final-copa-do-mundo-feminina
http://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes
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Dez destaques de audiência: 
TV Brasil no pódio 

O Relatório da Ouvidoria sempre trabalha com análises e dados referentes ao período compreendi-
do entre o dia 10 do mês anterior e o dia 10 do mês em curso, de forma a apresentar para os conse-
lheiros do Consad informações o mais atualizadas possível. Embora neste relatório, em particular, 
estejamos prestando contas do primeiro ano da nova gest~o da Ouvidoria, fica o registro dos me-
lhores momentos da audiência da TV Brasil entre agosto e setembro.  

 

17/08/2019 

Em Brasília, o Agro Nacional registrou 
0,59%, média acima da performance usual.  

18/08/2019 

S~o Paulo apresentou uma boa sequência 
noturna, começando com o Caminhos da 
Reportagem, com média de 0,18%, Futuran-
do, com 0,20%, Viralizando com 0,16% e  
Antenize com 0,13%.   

19/08/2019 

Em Brasília, a TV Brasil Animada atingiu  
pico de 1,65% e registrou média de 0,54%.  

20/08/2019 

No Rio de Janeiro, a TV Brasil alcançou o  
4ª lugar entre as emissoras abertas duran-
te a transmiss~o de partida da Copa Verde. 

Em Brasília, chegamos { posiç~o de líder 
nos domicílios com televisão paga e esti-
vemos perto de alcançar a 3ª posição entre 
as emissoras abertas. A série Nat|lia desta-
cou-se com pico de 1,37% e 0,42% de média.  

23/08/2019 

Em Brasília, a programaç~o teve bom de-
sempenho: o Repórter Visual manteve 
1,01% de audiência média, o Brasil em Dia 
chegou a 0,71% e a TV Brasil Animada Espe-
cial teve 0,58%. 

25/08/2019 

Caminhos de Reportagem vem ganhando 
audiência em São Paulo, com 0,23% de  
média.  

29/08/2019 

A TV Brasil ficou em 4º lugar na faixa de 
07h30 a 12h entre as TVs abertas, com mé-
dia de 0,74% em Brasília. A TV Brasil Anima-
da Especial registrou 0,79% de média, o Re-
pórter Visual, 0,65%, e a TV Brasil Animada 
chegou a 1,71% de pico, contribuindo para a 
média elevada do dia.  

01/09/2019 

A exibiç~o da cerimônia de Troca da      
Bandeira mostrou bom desempenho em 
São Paulo, com 0,25% de média, e no Rio 
de Janeiro, com 0,32%. 

03/09/2019 

Em Brasília, Stadium foi o programa de 
maior média do dia, com 0,63%.  

No Rio de Janeiro, o Caminhos da Reporta-
gem foi o melhor programa da noite, com 
0,24% de média. 

04/09/2019 

Em Brasília, o Cine Retrô atingiu 2,46 de 
pico,  maior média desde 2017. O filme Jeca 
e Seu Filho Preto alcançou audiência de 
1,72%. O Stadium também se destacou, 
com média de 0,88%. 

No Rio de Janeiro, tivemos o 2º melhor 
tempo médio do ano, com audiência positi-
va entre 7h36 e 0h51. A média de 0,43% de 
06h à meia-noite foi a 6ª melhor do ano. 
Entre 6h e 18h a TV Brasil ficou em 5º lugar. 

Em S~o Paulo, o Cine Retrô teve média de 
0,33%, uma boa performance para a praça. 
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Música Animada 
 
 
 

Conteúdo de qualidade 
na tela da TV  
Um convite { reflex~o sobre persona-
gens cl|ssicos dos contos de fadas, 
dando um novo significado {s histórias. 
Essa foi a proposta de um episódio do 
Música Animada, que teve a participa-
ç~o do Grupo Cria. 

A produç~o apresentou príncipes, princesas, vilões e super-heróis 
de forma bem-humorada. O programa-espet|culo incentivou a lei-
tura, com cl|ssicos e contempor}neos da literatura infantojuvenil. 

Conteúdo de qualidade, educativo e que promove o gosto pela leitura.  

Entretenimento Entretenimento Entretenimento 
com informaçãocom informaçãocom informação      
Cultura, qualidade de vida, entretenimento 
com informaç~o. Assim é o Sem Censura que, 
desde 1985, presta um serviço de qualidade 
ao público da televis~o brasileira: informa 
fatos, traça um painel do Brasil e mostra ten-

dências, com opiniões divergentes e espaço para o debate. 

No último mês, diversas edições do programa cumpriram bem o papel de informar o cidad~o. 
Cuidados com os idosos, alienaç~o parental, relacionamento abusivo, voluntariado e os peri-
gos da asma foram alguns dos assuntos mostrados na atraç~o. Com a presença de especialis-
tas, o programa analisa acontecimentos do dia a dia de maneira mais detalhada, permitindo 
que o telespectador amplie o conhecimento e forme opini~o.  

O formato do programa, com a interaç~o dos telespectadores por meio das redes sociais, agra-
da ao público. O resultado vem na audiência e nos elogios. No Rio de Janeiro, com o Sem Cen-
sura de 14 de agosto, a TV apresentou o 2º melhor índice de alcance no ano. 

Processo nº 00112.002760/2019-11  

“Parabéns pelas notícias.”  

http://tvbrasil.ebc.com.br/musica-animada/2019/08/grupo-cria-propoe-novas-historias-para-personagens-classicos
callto:00112.002760
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Pico de audiência em filme nacional 
N~o por acaso a TV Brasil alcançou 2,46 pontos de pico no Cine Retrô de 4 de setembro. Os filmes 
de Mazzaropi sempre fazem sucesso na TV Brasil. No dia 14 de agosto, por exemplo, “Um Caipira 
em Bariloche” teve 0,79% de média e 1,54% de pico de audiência. 

As produções do ator e cineasta caíram no gosto do público. “O Puritano 
da Rua Augusta”, “O Vendedor de Linguiça”, “Zé do Periquito”, “Jeca con-
tra o Capeta”, “O Jeca e a Freira” e “O Lamparina” s~o alguns dos filmes j| 
exibidos pela emissora. O telespectador pede mais... 

Processo nº 00112.002691/2019-37 

“Sou um telespectador assíduo do Cine Mazzaropi. Gostaria de saber por que estão repetin-
do alguns filmes. Gostaria que o programa se atentasse para isso, pois tem muitos filmes 
dele que gostaria de ver.” 

Resposta 

“Os conteúdos que n~o s~o produzidos diretamente pela TV Brasil dependem de processos 
de licenciamento, que s~o os direitos de exibiç~o adquiridos junto aos detentores da obra. O 
acervo da TV Brasil tem um número limitado das obras licenciadas do Mazzaropi, mas exis-
tem processos em tramitaç~o que em breve trar~o novidades { grade da emissora.” 

MAZZ 

Cenário Econômico agrada ao      
público e { imprensa especializada 
Em S~o Paulo, o Cen|rio Econômico vem se consolidando como o programa de melhor desempenho 
da noite. O programa entrevista economistas, empres|rios e especialistas para debater temas da 
economia do país. A produç~o mostra ao telespectador como assuntos que parecem distantes do 
cotidiano afetam diretamente o cidad~o. 

Além de agradar ao público, o programa 
ganha também o reconhecimento do 
mercado. O apresentador Adalberto   
Piotto é um dos indicados ao Prêmio Co-
munique-se 2019, na categoria “Imprensa 
Falada”, na |rea de “Economia e Negó-
cios”. A premiaç~o valoriza o bom de-
sempenho dos profissionais de imprensa 
pelo conjunto de seus trabalhos. 

Em março deste ano, o Cen|rio Econômi-
co venceu o Prêmio Marketing & Negó-
cios aos Empreendedores de Sucesso, na 
categoria “Destaque Jornalístico Nacio-
nal aos Melhores do Ano”. 

callto:00112.002691
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14ª temporada do Programa Especial   
estreia na TV Brasil 
A décima quarta temporada do Programa Especial estreou na TV Brasil. Apresentado pela publicitá-
ria cadeirante Juliana Oliveira, com reportagens de Fernanda Honorato, a primeira repórter com 

Síndrome de Down do país, os episódios trazem 
assuntos como maternidade, independência e 
esportes, além de questões que envolvem a 
rotina de pessoas com deficiência. 

Paternidade foi o tema do primeiro programa 
da nova temporada. No bate-papo com Fernan-
da Honorato, o chef de cozinha Henrique Foga-
ça falou sobre a relaç~o dele com a filha Olívia, 
que tem uma síndrome rara. O Programa Especi-
al respeita as diferenças e combate o preconcei-
to com informaç~o. Para a diretora Ângela Patrí-
cia Reiniger, a atraç~o tem “um papel de gran-
de import}ncia na sociedade, ao mostrar que é 

possível abordar a quest~o da deficiência de forma natural.” O programa, 100% acessível ao teles-
pectador, conta com recursos como janela de Libras (Língua Brasileira de Sinais), legenda em portu-
guês e audiodescriç~o. 

Goleada de elogios 
No Mundo da Bola é sucesso de público  

Informaç~o com leveza e descontraç~o. Assim é o No Mundo da Bola, que traz os resultados da roda-
da de futebol da semana, além de notícias de destaque do mundo esportivo. 

Apresentado por Sergio du Bocage, o programa sempre traz uma enquete, promovendo a participa-
ç~o dos telespectadores. O formato agrada e os elogios chegam de goleada. O público gosta das 
entrevistas, dos convidados, da interatividade e das reportagens exibidas na atraç~o. 

Processo nº 00112.002634/2019-58  

“Gostaria de parabenizar o programa No Mundo da Bola. Excelente progra-
ma de esporte. Foi muito bom assistir { série ‘Os Setentões’, sensacional. E 
agora, também, com a parte cultural e esportiva. Esse que passou, com o 
Carlinhos de Jesus, muito bom. Parabéns aos jornalistas Sergio du Bocage, 
Marcio Guedes e o Mauricio Costa.” 

Processo nº 00112.002640/2019-13  

“Curto, todos os domingos, o programa No Mundo da Bola. Gostaria de dizer que curto bas-
tante os debates e adoro a interaç~o com os telespectadores.” 

Processo nº 00112.002636/2019-47  

“Em relaç~o ao programa No Mundo da Bola, o que mais gosto são as matérias diversificadas 
e sem bairrismo, as entrevistas e convidados.” 

callto:00112.002634
callto:00112.002640
callto:00112.002636
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MEC quase MEC quase   

centenáriacentenária  

N 
o s|bado, 7 de setembro, a R|dio MEC AM 
do Rio de Janeiro completou 96 anos no 
ar. Inaugurada em 1923, com o nome de 
R|dio Sociedade do Rio de Janeiro, entrou 

para a história como a primeira emissora oficial do 
Brasil. Desde 1936, passou a se chamar R|dio Ministé-
rio da Educaç~o e logo ficou conhecida como R|dio MEC. 
Sua programaç~o inclui música regional, instrumental e de 
concerto, choro, literatura, cinema, dramaturgia e artes. 

Com cerca de 50 mil registros e produções, a MEC 
AM possui em seu acervo preciosidades como depoi-
mentos de Getúlio Vargas e Monteiro Lobato, e crô-
nicas de Cecília Meireles e Manuel Bandeira.  

Nesta comemoraç~o de anivers|rio, o interprograma Acervo   
R|dio MEC leva ao ar, de hora em hora, momentos marcantes da 
história da emissora, entrevistas com personalidades e ouvintes sobre teatro, programaç~o 
infantil, cinema, literatura, educaç~o, saúde e Música Popular Brasileira. 

Recém estreado, o programa R|dio Sociedade traz quadros de memória do Rádio, debates, as 
principais notícias da manh~ e música popular. A R|dio também transmite o programa Recor-
dar É TV, da TV Brasil, levando ao ouvinte a memória da TV pública brasileira. 

http://radios.ebc.com.br/mecamrio
http://radios.ebc.com.br/mecamrio
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A interaç~o dos internautas com a Agência Brasil deu um salto positivo a partir de dezembro de 2018, com a 
disponibilizaç~o da barra de manifestações do e-OUV ao final de cada matéria publicada no site. Ao longo do 
período de um ano, entre setembro de 2018 e agosto de 2019, o público da Agência Brasil enviou { Ouvidoria 
586 manifestações, resultando em um aumento de 423,21% em relaç~o ao ano anterior, com 112 demandas 
recebidas. 

Vale repetir, aqui, o percentual de aumento no número de elogios: 4.966%. Confira, nos gráficos abaixo, o 
comparativo entre os referidos períodos, por tipo de manifestaç~o. 
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AGÊNCIA BRASIL 
De 10 de agosto a 10 de setembro de 2019, os leitores da Agência Brasil fizeram chegar { Ouvidoria 
63 contribuições, resultando em uma diminuição de 20,25% em relação ao período anterior, que re-
cebeu 16 manifestações a mais. Vale lembrar que todos os meses esta Ouvidoria apresenta relató-
rios com a an|lise das mensagens do público de cada veículo, no período que vai do dia 10 do mês 
anterior ao dia 10 do mês em curso. As datas foram fixadas de forma a entregar ao Conselho de Ad-
ministraç~o da EBC informações e an|lises o mais atualizadas possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A migraç~o do sistema e-OUV para o Fala.BR, por meio do qual os cidad~os se comunicam com a 
EBC, certamente contribuiu para a redução no número de interações com os veículos. Podemos fa-
zer esta afirmaç~o porque a Ouvidoria recebeu mensagens do público reclamando da mudança e, 
na primeira semana de agosto, quando o novo sistema foi implantado, o número de mensagens 
chegou a cair mais de 70%. 

A rejeiç~o do público ao Fala.BR resulta do fato de que, em vez de começar registrando sua deman-
da, o cidad~o agora precisa preencher um formul|rio de identificaç~o com v|rios campos que n~o 
apareciam no e-OUV para a formalizaç~o do cadastro. É esta formalidade que tem desmotivado o 
público da EBC. 

Na expectativa de tornar o sistema mais amig|vel para o leitor, esta Ouvidoria j| fez duas reuniões 
com a equipe da Ouvidoria-Geral da Uni~o, que faz a gest~o do Fala.BR. A OGU est| analisando a 
possibilidade de simplificar o formul|rio e de criar um acesso específico do público da EBC. Esta no-
va forma de comunicaç~o e suas implicações foram inclusive tratadas no relatório mais recente da 
Ouvidoria (Pág. 12).        

Na sequência, alguns exemplos das manifestações recebidas no período analisado. 

Processo nº 00112.002639/2019-81 

Elogio 

“As reportagens de vocês sempre têm um ótimo conteúdo, s~o sempre bem-vindas para mim, 
que sou leitora.” 

Processo nº 00112.002669/2019-97 

Elogio 

“Gostaria de manifestar minha alegria em ter lido a reportagem O tempo e as marcas dos cam-
peões, a respeito do Parapan. Tenho um filho com limitações visuais e os campeões que vocês 
entrevistaram passam mensagens de otimismo e esperança. Fico grata pela sensibilidade da 
linda reportagem.” 

Manifestação Quantidade 

Elogio 7 

Reclamaç~o 6 

Reclamaç~o - Tema 10 

Solicitaç~o 28 

Sugest~o 12 

Total 63 

http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/atoms/files/07_-_relatorio_ouvidoria_jul-ago_2019.pdf
http://conteudo.ebc.com.br/agencia/2019/parapan/index.html
http://conteudo.ebc.com.br/agencia/2019/parapan/index.html
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Processo nº 00112.002593/2019-08 

Reclamação 

“A matéria Governo reduz tarifas de importaç~o de medicamento de HIV no Mercosul está con-
fusa. Fala de compra pelo cidad~o, mas remédios contra HIV n~o podem ser comprados. E n~o 
fica claro se os R$150 milhões dizem respeito a todos os produtos ou só para os de HIV. Enfim, o 
primeiro par|grafo fala uma coisa, mas parece que o restante do texto fala de outra.”    

Resposta 

“A Agência Brasil agradece o contato e informa que a reduç~o de tarifas de importaç~o impac-
ta diretamente as empresas, que v~o comprar medicamentos e os outros produtos com preços 
mais baixos. Com isso, de acordo com o governo, a ideia é reduzir custos para essas empresas 
e, por consequência, a reduç~o deve chegar também ao preço final para consumidores.” 

Processo nº 00112.002653/2019-84 

Solicitação 

“Sobre a reportagem Ministério Público de S~o Paulo lança canal para denúncias, cadê o link do 
aplicativo?” 

Resposta 

“A Agência Brasil agradece o contato e informa que a reportagem citada foi alterada para in-
clus~o dos links para baixar o aplicativo:   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linhadiretapm.app&hl=pt_BR (Android) 

https://apps.apple.com/br/app/linha-direta/id1205467360 (iOS).” 

Processo nº 00112.002772/2019-37 

Sugestão 

“Inicialmente, gostaria de parabenizar a EBC pelas matérias disponibilizadas no site da Agên-
cia Brasil. Sou gestor de três portais de cidades do noroeste gaúcho, e as matérias disponibili-
zadas pela EBC s~o muito importantes para nos possibilitar ter conteúdo, no }mbito nacional, 
de qualidade e, principalmente, com permiss~o para republicaç~o. Sempre, é claro, seguindo os 
requisitos de direitos autorais. Infelizmente, diversas matérias s~o publicadas no site da Agên-
cia Brasil sem imagem de destaque e, normalmente, os portais de notícia que utilizam sistemas 
como os que nós utilizamos sempre precisam ter uma imagem de destaque. Infelizmente, em 
alguns casos, deixamos de publicar uma matéria devido { necessidade de buscar por imagens. 
Mas o interessante é que, diversas vezes, para poder publicar a matéria, realizamos pesquisas 
por uma palavra-chave da notícia e o termo ‘EBC’, e encontramos imagens dentro dos sites da 
EBC, em outras notícias, mas que poderiam ter sido utilizadas (no nosso ponto de vista) como 
destaque. Acredito que o aumento de notícias com imagens ir| aumentar a visualizaç~o, tanto 
diretamente nos sites da EBC quanto pelo compartilhamento das notícias por outros portais, 
como os nossos, incrementando ainda mais o relevante serviço prestado pela EBC { sociedade 
brasileira.” 

Resposta 

“Agradecemos sua manifestaç~o. A orientaç~o é que as matérias sejam publicadas sempre com 
uma foto de destaque. Apesar da Agência Brasil contar com um amplo banco de imagens, nem 
sempre temos a foto disponível no momento da publicaç~o. Vamos reforçar com a equipe a 
necessidade da inserç~o das fotos.” 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-08/governo-reduz-tarifas-de-importacao-de-medicamento-de-hiv-no-mercosul
http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2019-08/ministerio-publico-de-sao-paulo-lanca-canal-para-denuncias
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Mapeamento das Contribuições 
Assim como no mês passado, o tema abordado nas matérias da Agência Brasil é o subassunto com 
maior quantidade de registros (68,25%), seguido da qualidade do conteúdo ofertado (22,22%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A editoria de Educaç~o foi a que mais recebeu contribuições (35%) devido {s solicitações que chega-
ram { Ouvidoria em decorrência de problemas de acesso a informações na p|gina do Exame Nacio-
nal para Certificaç~o de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). As manifestações foram enca-
minhadas ao Ministério da Educaç~o e o assunto foi pauta de matéria da Agência Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTAL EBC  
O público do Portal EBC enviou { Ouvidoria seis contribuições, conforme descrito na tabela. As soli-
citações respondem por 83,33% das demandas. 

 

 

 

 

 

Processo 00112.002567/2019-71 

Solicitação 

“Sou graduanda no curso de Gest~o e An|lise Ambiental na Universidade Federal de S~o Carlos. 
Estou confeccionando um logo para um projeto de est|gio que estou desenvolvendo nomeado 

Ranking dos subassuntos Quantidade 

Tema do conteúdo 43 

Qualidade do conteúdo/serviço 14 

Pronúncia/gram|tica/ortografia 2 

Utilizaç~o de conteúdo 2 

Pauta 1 

Direitos autorais 1 

Total 63 

Ranking por Editoria Quantidade 

Educaç~o 20 

Geral 12 

Política 9 

Economia 8 

Esportes 4 

Saúde 1 

Direitos Humanos 1 

Justiça 1 

Internacional 1 

Total 57 

Manifestação Quantidade 
Solicitaç~o 5 

Sugest~o 1 

Total 6 
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Projeto Terra Azul. Gostaria de perguntar e solicitar permiss~o para uma imagem em PNG que 
encontrei no Google e que pertence ao site de vocês, abordando o tema da |gua, Segue o link e 
a imagem.” 

Resposta 

“A Equipe do Portal EBC agradece a manifestaç~o e informa que o conteúdo da EBC é gratuito, 
tendo a reproduç~o permitida. Solicita-se, apenas, que seja dado crédito para ‘Arte - EBC’.” 

http://www.ebc.com.br/noticias/meio-ambiente/2015/03/falta-de-agua-lista-de-10-solucoes
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A interaç~o do público das R|dios EBC com cada uma das emissoras é crescente. De setembro de 
2018 a agosto de 2019, os ouvintes enviaram à Ouvidoria 434 manifestações. Este total representa 
um aumento de 43,23% em relaç~o aos 12 meses anteriores, quando foram recebidas 303 demandas.  

Os tipos de manifestaç~o que mais aumentaram nos últimos 12 meses foram as solicitações e os 
elogios, que cresceram em proporç~o semelhante: 71,6% e 66%, respectivamente. Embora tenha 
sofrido acréscimo numérico, a parcela das reclamações diminuiu em relaç~o ao conjunto das mani-
festações. Confira nos gr|ficos abaixo o comparativo por tipo de manifestaç~o nos dois períodos 
citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuições do cidadão 

Rádios EBC 



Contribuições do cidadão - Rádios EBC 

 

 43 

Entre 10 de agosto e 10 de setembro de 2019, os ouvintes das R|dios EBC enviaram 39 contribuições 
{ Ouvidoria, 23 manifestações a menos do que o registrado no período anterior, analisado no últi-
mo relatório. Veja os dados abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A an|lise das contribuições recebidas mostra que a abertura de espaço para notici|rios de hora em 
hora na MEC FM desagrada aos ouvintes que sintonizam a emissora essencialmente em raz~o da 
alta qualidade da programaç~o musical. Ao longo dos últimos 30 dias, foram seguidas reclamações, 
como a que segue abaixo: 

Processo 00112.002566/2019-27 

“Como ouvinte di|rio da R|dio MEC FM, confesso já estar esgotado dos Noticiários divulgados 
a cada 60 minutos. A notícia é introduzida pelo locutor da MEC FM que por sua vez transfere 
ao locutor da R|dio Nacional, o qual abre espaço para os entrevistados. É demais! Tenho utili-
zado o recurso de silenciar essa transmiss~o, mas a cada 1 hora é cansativo. Sei que a R|dio 
Nacional e a MEC FM fazem parte do mesmo sistema radiofônico, mas tenham paciência, a 
R|dio MEC FM se destina essencialmente { divulgaç~o da MÚSICA CLÁSSICA! Os boletins resu-
midos de notícias apresentados pelos locutores da MEC FM j| seriam suficientes, deixando pa-
ra hor|rio exclusivo o desdobramento das notícias pela R|dio Nacional.” 

Dentre as queixas recebidas, destaque para o informe noticioso apresentado como “Perguntas ao 
Governo”, que suscitou seis manifestações de protesto do público. Os ouvintes que enviaram de-
mandas entenderam a entrevista do ministro da Justiça como propaganda do governo, e n~o como 
notícia importante para o cidad~o.  

As reclamações s~o um convite aos gestores para avaliar a eficiência dos conteúdos noticiosos ofer-
tados em meio { programaç~o da MEC FM. 

Processo nº 00112.002605/2019-96  

“Por mais música cl|ssica, menos propaganda de Moro. Somos ouvintes da R|dio MEC FM h| 
anos. Hoje fomos surpreendidos por repetidas inserções de propaganda do ministro Sérgio Mo-
ro, sob a forma de ‘perguntas ao governo’. O teor das questões foi sempre sobre assuntos rela-
cionados { Justiça penal, { pena de morte, { pacote anticrime etc. A Cultura n~o foi tema em 
nenhum momento e deveria ter sido a prioridade. N~o se trata de fugir aos problemas mas de 
fazer justiça { música. Queremos Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Villa-Lobos. O ministro Mo-
ro tem muitos outros lugares onde se promover. #RadioMEC FM, a r|dio da Cultura Brasileira. 
Reitero que j| h| a ‘Voz do Brasil’ para veicular este tipo de conteúdo.” 

 

Manifestação Quantidade 

Solicitaç~o 17 

Reclamaç~o 13 

Elogio 5 

Sugest~o 4 

Total 39 
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Alterações na grade de programaç~o nunca passam despercebidas. Dois ouvintes sentiram falta do 
programa Som Infinito e questionaram a emissora. 

Processo nº 00112.002674/2019-08  

“Senti falta, hoje pela manh~, do Som Infinito, {s 7h. Sempre escuto quando acordo, depois da 
Áurea Música. Cl|ssico na Madrugada, sempre que estou acordada. Tem tido muita falação 
nos fins de semana. Horrível. E propaganda, que nem se tem como anotar. Desligo. Gosto, 
imensamente, de ouvir a r|dio MEC FM.”  

Processo nº 00112.002668/2019-42  

 “Sou ouvinte da R|dio MEC, que muito aprecio. Aos domingos, não perco o Som Infinito, 
mas hoje n~o tocou. Gostaria de saber por quê. Houve mudança de hor|rio?”  

Resposta 

“A Gerência da R|dio MEC informa que o Som Infinito segue no ar, sempre aos domingos, {s 
7h. Infelizmente, no último fim de semana um problema técnico não permitiu a veiculação do 
programa. A equipe da R|dio MEC pede desculpas pelo ocorrido e conta com sua audiência 
nas próximas edições. Vale lembrar, ainda, que todas as edições do Som Infinito est~o dispo-
níveis para escuta no site mecfm.ebc.com.br.” 

Das oito emissoras da EBC, seis foram objeto de manifestações dos ouvintes. Seguem a tabela com 
o quantitativo de mensagens por tipo de manifestaç~o e o gr|fico, mostrando o percentual de de-
mandas por emissora de r|dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R|dio Elogio Reclamação Solicitação Sugestão Total 

MEC FM 4 8 1 0 13 

Nacional da Amazônia 0 1 10 0 11 

Radioagência Nacional 0 1 3 2 6 

Nacional AM do RJ 1 1 2 0 4 

Nacional AM de Brasília 0 0 1 1 2 

Nacional FM de Brasília 0 1 0 1 2 
Nacional do Alto Solimões 0 1 0 0 1 

MEC AM do RJ 0 0 0 0 0 

MEC AM de Brasília 0 0 0 0 0 

Total 5 13 17 4 39 

callto:00112.002674
callto:00112.002668
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Mapeamento das Manifestações 

Ranking dos assuntos Quantidade 
Marketing, negócios e serviços 6 

Conteúdo de entretenimento 7 

Grade de programaç~o 9 

Sinal/sintonizaç~o 3 

Conteúdo jornalístico 11 

Funcionalidade técnica 1 

Conteúdo esportivo 2 

Total 39 

Ranking dos subassuntos Quantidade 
Inclus~o/exclus~o na grade 9 

Qualidade do conteúdo/serviço 7 

Central do Ouvinte 6 

Sinal aberto 3 

Disponibilizaç~o de conteúdo 3 

Tema do conteúdo 3 

Retransmiss~o 2 

Qualidade da programaç~o 1 

Participaç~o em programa 1 

Hor|rio 1 

Aplicativos 1 

Ediç~o 1 

Pauta 1 

Total 39 
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Ao longo do período de setembro de 2018 a agosto de 2019, o público da TV Brasil enviou { Ouvido-
ria 880 manifestações; no período anterior, de setembro de 2017 a agosto de 2018, foram recepcio-
nadas 1.071 demandas, conforme dados em gr|ficos abaixo.  

A despeito da queda no total de contribuições, é importante destacar que os elogios n~o diminuí-
ram. Ao contr|rio, aumentaram 141%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuições do cidadão 

TV Brasil 



Contribuições do cidadão - TV Brasil 

 

 47 

Diferentemente do resultado obtido ao longo dos últimos 12 meses, entre 10 de agosto e 10 de se-
tembro de 2019 as demandas dirigidas { TV Brasil aumentaram 54,90%. Neste intervalo, o público 
enviou { Ouvidoria 79 manifestações, 28 a mais do que o registrado no período anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapeamento das Contribuições 
Conteúdo jornalístico e de entretenimento, programaç~o especial e sinal foram os assuntos mais 
abordados nas manifestações do público da TV Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quando os subassuntos s~o analisados, verifica-se uma predomin}ncia das manifestações nos que-
sitos qualidade do conteúdo/serviço, disponibilizaç~o do conteúdo e sinal aberto.  

 

Tabela do “Ranking dos subassuntos” na próxima p|gina. 

 

 

 

Manifestação Quantidade 

Solicitaç~o 36 

Elogio 18 

Reclamaç~o 17 

Sugest~o 8 

Total 79 

Ranking dos assuntos Quantidade 

Conteúdo jornalístico 15 

Conteúdo de entretenimento 15 

Programaç~o especial 14 

Sinal/sintonizaç~o 13 

Marketing, negócios e serviços 7 

Conteúdo infantil 6 

Grade de programaç~o 3 

Conteúdo esportivo 3 

Outros produtos/serviços 2 

Funcionalidade técnica 1 

Total 79 
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Solicitação 
Conteúdo jornalístico e de entretenimento responderam pela maioria das solicitações (58,3%) rece-
bidas pela Ouvidoria da EBC, quando os números da TV Brasil s~o analisados. Entre as demandas, 
pedidos para rever um programa, questionamentos sobre a exibiç~o de determinada atraç~o e soli-
citações para participar de gravações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking dos subassuntos Quantidade 

Qualidade do conteúdo/serviço 22 

Disponibilizaç~o de conteúdo 15 

Sinal aberto 7 

Licenciamento 6 

Inclus~o/exclus~o na grade 5 

Acervo 3 

Reprise 2 

Retransmissora 2 

Expans~o de cobertura 2 

Tema do conteúdo 2 

Sinal de satélite 2 

Recurso de acessibilidade 2 

Participaç~o em programa 1 

Visitaç~o/contato 1 

Hor|rio 1 

Oferta de conteúdo/serviço 1 

Utilizaç~o de conteúdo 1 

Parcerias 1 

Ediç~o 1 

Portal 1 

Retransmiss~o 1 

Total 79 

Solicitação Quantidade 

Conteúdo jornalístico 11 

Conteúdo de entretenimento 10 

Marketing, negócios e serviços 5 

Sinal/sintonizaç~o 3 

Conteúdo infantil 3 

Programaç~o especial 3 

Outros conteúdos 1 

Total 36 
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Processo nº 00112.002705/2019-12 

“Por que a série Pantanal e outros Bichos n~o est| sendo exibida na TV Brasil online?” 

Resposta 

“A Diretoria de Conteúdo e Programaç~o informa que a série Pantanal e Outros Bichos é uma 
obra da segunda ediç~o da Linha de Conteúdos Destinados {s TVs Públicas. As regras do edital 
da Linha preveem a licença n~o onerosa para TVs públicas e educativas, restrita ao segmento 
de TV aberta. Portanto, a EBC n~o tem licença para exibiç~o da produç~o pela internet.” 

Processo nº 00112.002521/2019-52  

“Gostaria de saber por que a TV PE nunca transmite os pronunciamentos do nosso presidente? 
Sempre que a programaç~o é pausada pra os pronunciamentos, a TV PE coloca outras coisas 
por cima e nunca transmite. Qual a intenç~o? Isso est| correto?” 

Resposta 

“A TV Brasil disponibiliza 24 horas di|rias de sua programaç~o para as emissoras parceiras. No 
entanto, a TV Pernambuco é uma emissora que opera através de outorga de canal próprio e 
possui linha editorial independente, ou seja, responde por sua programaç~o. Questionamentos 
sobre a programaç~o e linha editorial da TV Pernambuco podem ser encaminhados diretamen-
te para a emissora pelo e-mail: contato@epc.pe.gov.br ou pelo telefone (81) 3183.7300.” 

Processo nº 00112.002574/2019-73 

“Sou escritor e publiquei meu primeiro romance: Nem Os Fortes Sobrevivem. Gostaria de en-
trar em contato com a produç~o do programa Trilha de Letras. Estou trabalhando para que 
minha obra fique conhecida nos diferentes meios culturais e sociais.” 

Resposta 

“Sugestões de pauta para o programa Trilha de Letras podem ser enviadas para a produtora 
Maíra Ferreira pelo e-mail maira.ferreira@ebc.com.br. A produç~o do programa pode ser con-
tactada também por telefone (21) 2117.6245 e/ou presencialmente (ou por correspondência), 
no endereço: Rua da Relaç~o, nº 18 - 2° andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20231-110.” 

Elogio 
A transmiss~o do desfile de 7 de Setembro foi respons|vel por boa parte dos elogios recebidos pela 
Ouvidoria da EBC. Entretanto, outras atrações, como o Fique Ligado e o No Mundo da Bola, também 
receberam o reconhecimento do público. 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 00112.002675/2019-44 

“Parabéns! Muito linda a apresentaç~o do Marcos Munrimbau, cantor, compositor, poeta, mú-
sico, instrumentista e arte educador, na TV Brasil.” 

Elogio Quantidade 
Grade de programaç~o 11 

Conteúdo esportivo 3 

Conteúdo de entretenimento 2 

Marketing, negócios e serviços 1 

Outros conteúdos 1 

Total 18 

callto:%2881%29%203183.7300
callto:%2821%20-%202117.6245
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Processo nº 00112.002643/2019-49 

“Gostaria de dizer que o programa No Mundo da Bola é o diferencial da emissora, pois seu de-
bate é de qualidade, com uma apresentaç~o de primeira linha. O apresentador eleva o nível, 
com sua postura e conhecimento. Comentaristas excelentes fazem o grande diferencial de um 
programa esportivo. O que mais gosto é a pesquisa interativa, com participaç~o do público.” 

Processo nº 00112.002822/2019-86 

“Assisti e compartilhei todos os vídeos disponibilizados pela TV Brasil sobre o dia 7 de Setem-
bro. Parabenizo a todos pelo excelente trabalho.”  

Reclamação 
A maior parte das reclamações recebidas diz respeito ao sinal/sintonizaç~o da TV Brasil. No período 
analisado, duas queixas chegaram da cidade de S~o Carlos (SP).  

O conteúdo infantil também foi alvo de reclamações. Telespectadores questionaram a presença da 
ideologia de gênero no conteúdo da TV Brasil Animada. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Processo nº 00112.002582/2019-10  

“Sou de S~o Carlos (SP) e gostaria de saber por que o som é diferente do que est| mostrando 
na imagem.”  

Processo nº 00112.002578/2019-51  

“O som est| fora de sincronismo com as imagens. N~o tem como assistir. Adoro assistir ao Bra-
sil Caipira, mas está impossível em São Carlos (SP).”  

Resposta 

“A TVE - S~o Carlos concluiu o processo de digitalizaç~o do canal, mas ainda h| equipamentos a 
serem substituídos para que possamos transmitir 100% em HD. Entre os equipamentos que ne-
cessitam ser trocados, est| o Blue On, respons|vel pela sincronizaç~o de |udio e vídeo. Esta-
mos empenhados na finalizaç~o do processo e em oferecer o melhor sinal possível aos nossos 
telespectadores.” 

Processo nº 01481.000474/2019-77 

“Estamos insatisfeitos com animações que passam na TV Brasil Animada. Existe a ideologia de 
gênero! Menino é menino e menina é menina, n~o têm que enfiar na cabeça de uma criança que 
ela pode ser o que quiser, que menino pode usar saia e homem usar vestido!” 

Processo nº 00112.002638/2019-36 

“É uma vergonha um canal que passa desenho que faz ideologia de gênero para nossas crian-
ças, passando ‘aquele menino vestido de bailarina’. Uma pena que certos pais fazem vista gros-
sa. TV Brasil Animada é uma vergonha, uma porcaria.” 

Reclamação Quantidade 
Sinal/sintonizaç~o 8 

Conteúdo infantil 3 

Grade de programaç~o 2 

Conteúdo jornalístico 2 

Conteúdo de entretenimento 1 

Funcionalidade técnica 1 

Total 17 

callto:00112.002822
callto:01481.000474
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Processo nº 00112.002718/2019-91 

“Tenho um filho de 2 anos. Ele passa parte do dia com a bab| e nós orientamos que ela colocas-
se a programaç~o da TV Brasil Animada para que ele assistisse. A cerca de 5 dias, a criança co-
meçou a apresentar um comportamento estranho em relaç~o a medo de escuro, e para nós foi 
muito estranho, pois n~o houve nenhum episódio que ele pudesse ter experiência que gerasse 
tal medo nele. Pois bem, fomos investigar. Hoje, minha esposa acompanhou a programaç~o da 
TV Brasil Animada (classificação Livre) e assistiu um episódio do desenho F|bulas Tortas, para 
surpresa, o episódio ENSINA MEDO E COLOCA MEDO nas crianças. Meu filho, que n~o tinha ab-
solutamente nenhum problema com escuro, agora quando começa a anoitecer fica amedronta-
do e repete EXATAMENTE o que os personagens da animaç~o dizem e fazem. Por ser uma pro-
gramaç~o de classificaç~o livre, ach|vamos que estaríamos tranquilos, mas agora temos um 
problema. Meu desejo é que esse desenho seja EXCLUÍDO da programaç~o. Gostaria de um po-
sicionamento a respeito.” 

Resposta 

“Agradecemos a contribuiç~o e informamos que iremos analisar o episódio citado. Caso seja 
identificado algum conteúdo impróprio, iremos retir|-lo da grade de programaç~o.” 

Sugestões 
Sugestões de pauta s~o manifestações frequentes de nossos telespectadores. O público encaminha 
mensagens com indicações de conteúdo que pode render reportagens jornalísticas e participações 
em programas de entretenimento.  

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 00112.002576/2019-62  

“Quero apresentar sugest~o de pauta de entrevista com Léo Barros, com o tema Como educar 
filhos nos dias de hoje. Este tema faz parte do projeto Pais com Paz.”  

Resposta 

“A pauta mencionada tem relaç~o com temas tratados no programa Sem Censura. Sugestões 
de pauta podem ser encaminhadas diretamente { Coordenadora de Editorial de Produç~o, Emí-
lia Ferraz, pelo e-mail emilia.ferraz@ebc.com.br.” 

Processo nº 00112.002645/2019-38 

“Sou violonista, j| toquei em 15 países. Tenho conteúdo audiovisual independente, do qual te-
nho os direitos, que podem ser transmitidos na programaç~o do seu canal.” 

Resposta 

“A Diretoria de Conteúdo e Programaç~o da EBC agradece o contato e informa que os conteú-
dos ofertados foram encaminhados para an|lise do setor respons|vel. 

Sugestão Quantidade 
Conteúdo jornalístico 2 

Sinal/sintonizaç~o 2 

Conteúdo de entretenimento 2 

Grade de programaç~o 1 

Marketing, negócios e serviços 1 

Total 8 

callto:00112.002718
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Entre setembro de 2018 e agosto de 2019, a Ouvidoria recebeu 188 demandas com assuntos relacio-
nados { gest~o administrativa, operacional e serviços/negócios da EBC. No mesmo período anterior 
(setembro/2017 a agosto/2018), foram recepcionadas 225 demandas.  

Nos últimos 12 meses, as solicitações representaram mais da metade das demandas relativas { ges-
t~o, totalizando 65,4%, embora tenha havido uma queda no comparativo com os 12 meses anterio-
res. Houve um aumento de 160% nos elogios, e as reclamações cresceram 225%. Veja os gr|ficos 
comparativos abaixo. 
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No período compreendido entre 10 de agosto e 10 de setembro de 2019, a Ouvidoria recebeu 24 
demandas com assuntos relacionados { gest~o administrativa, operacional e serviços/negócios da 
EBC. Houve um aumento de 118,18% em relação ao período anterior, analisado no último Relatório 
da Ouvidoria. Confira os dados nas tabelas e gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Os temas que mais se destacaram neste mês em an|lise foram os relacionados { Transparência e 
Visitaç~o/Contato, representando 50% do total de atendimentos realizados no período. Demandas 
sobre o programa A Voz do Brasil totalizaram 12,50% do conjunto de manifestações. O detalhamento 
dos subassuntos segue na tabela abaixo.  

Mapeamento das demandas 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dos seis atendimentos recebidos sobre transparência da gestão, destacam-se solicitações de infor-
maç~o para trabalhos de conclus~o de curso (TCC) de pós-graduaç~o em Contabilidade (RJ), Jorna-
lismo (DF) e Direito (RJ),  além de pesquisas para cursos de Doutorado em Gest~o Pública, em uma 
universidade portuguesa, e de Administraç~o, em faculdade de S~o Paulo. 

Manifestação Quantidade 

Solicitaç~o 17 

Reclamaç~o 5 

Sugest~o 2 

Total 24 

Ranking dos assuntos Quantidade 
Marketing, negócios e serviços 8 

Administrativo 3 

Comunicaç~o institucional 13 

Total 24 

Ranking dos subassuntos Quantidade 

Transparência 6 

Visitaç~o/contato 6 

A Voz do Brasil 3 

Oferta de conteúdo/serviço 2 

Gest~o de pessoas 2 

Publicidade Legal 2 

Licenciamento 1 

Gest~o administrativa e logística 1 

Retransmiss~o 1 

Total 24 
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Houve também uma sugest~o para que esta Ouvidoria passe a receber demandas pelo WhatsApp e 
uma reclamaç~o sobre dificuldade de acesso ao formul|rio para responder a pesquisa de satisfaç~o.  

Processo nº 00112.002630/2019-70 

“Solicito auxílio em uma pesquisa científica sobre os temas tecnologia da informaç~o, inova-
ç~o, gest~o do conhecimento e desempenho das organizações públicas brasileiras. A pesquisa 
consiste no preenchimento de um question|rio sobre os temas estudados, a ser preenchido 
pelo gestor de TI.” 

Resposta 

“Em atenç~o a sua solicitaç~o, o Gerente Executivo de Sistemas de Informaç~o e Comunicaç~o 
da Empresa Brasil de Comunicação - EBC informa que a referida pesquisa foi respondida na 
última semana por meio do link fornecido para preenchimento: https://forms.gle/
BfsVFMfohRxiPDHm6” 

A única reclamaç~o relacionada { ‘Transparência’ trata da pesquisa de satisfaç~o em que o cidad~o ava-
lia o atendimento recebido. Esta queixa, no entanto, n~o diz respeito { EBC, mas ao sistema Fala.BR, 
que é gerido pela Controladoria Geral da Uni~o e congrega todas as ouvidorias do setor público. 

Processo n° 00112.002709/2019-09: 

“Sempre que recebo uma resposta e clico no link ‘pesquisa de satisfaç~o’, abre outra p|gina na 
plataforma do Fala.BR. Para responder a pesquisa, tenho que clicar no protocolo da manifesta-
ç~o. Podem verificar?” 

Resposta da EBC 

“A Ouvidoria-Geral da Uni~o é a gestora do sistema Fala.BR. Por esse motivo, sua mensa-
gem foi redirecionada para que esse órg~o responda diretamente a você.” 

Resposta da OGU 

“A Ouvidoria-Geral da Uni~o (OGU) agradece o seu contato. Verificamos o procedimento infor-
mado por você. Caso o problema persista, solicitamos que nos envie mais detalhes sobre este 
erro. Essas informações devem ser enviadas para o e-mail da Equipe de Suporte do e-SIC: supor-
te.e-ouv@cgu.gov.br. Sem mais para o momento, estamos { disposiç~o para outros esclareci-
mentos.” 

Respostas { Pesquisa de Satisfação relacionada ao atendimento a esta reclamação:  

 A sua demanda foi atendida? Sim 

 Você est| satisfeito(a) com o atendimento prestado por esta ouvidoria? (4) Satisfeito 

 O que o/a levou a classificar dessa maneira? Qualidade da resposta 

Mais duas manifestações trouxeram reclamações que envolvem o sistema por meio do qual o públi-
co se comunica com a EBC. Um cidadão queria registrar uma reclamação junto à Ouvidoria e outro 
queria elogiar um programa. Em ambos os casos, a Ouvidoria da EBC informou aos demandantes 
que as mensagens foram redirecionadas { Ouvidoria-Geral da Uni~o (OGU), órg~o gestor do siste-
ma Fala.BR. 

Processo n° 00112.002600/2019-63 

“Quando tentei encaminhar esta reclamaç~o agora pela plataforma Fala.BR, recebi a seguinte 
resposta: ‘Seu comportamento foi considerado fora do padr~o e por isso n~o ser| possível con-
tinuar. Tente novamente mais tarde’. Sem saber o que provocou esta mensagem, tomo a liber-
dade de encaminhar a demanda diretamente a vocês.” 

 

https://forms.gle/BfsVFMfohRxiPDHm6
https://forms.gle/BfsVFMfohRxiPDHm6
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Resposta da Ouvidoria-Geral da União (OGU) 

“Em atenç~o { sua manifestaç~o, versando sobre mensagem de erro ao cadastrar manifesta-
ç~o na plataforma Fala.BR, informamos que sua manifestaç~o foi encaminhada para a |rea res-
pons|vel desta Controladoria-Geral da Uni~o. Ao tempo que a Ouvidoria-Geral da Uni~o (OGU) 
agradece o seu contato, solicitamos que nos envie mais detalhes sobre este erro. Essas infor-
mações devem ser enviadas para o e-mail da Equipe de Suporte do e-SIC:                                      
suporte.e-ouv@cgu.gov.br, se possível com print da tela de seu navegador. Sem mais para o 
momento, estamos { disposiç~o para outros esclarecimentos”. 

Processo n° 00112.002598/2019-22 

“Cliquei no like pra elogiar o programa Antenize, mas fiquei impressionado com a burocracia, 
muito ruim, só queria fazer um elogio, n~o quero ser fichado, dificultaram muito a comunica-
ç~o! Fica o registro!” 

Resposta da OGU 

“Informamos que sua reclamaç~o foi encaminhada para a |rea respons|vel pelo sistema       
Fala.BR, para conhecimento, visando melhoria contínua nos processos, na qualidade dos servi-
ços e no relacionamento com o usu|rio de serviços público.” 



 

 

http://www.ebc.com.br/institucional/ouvidoria

