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Mensagem do Conselho de Administração 

 

Em 2018 a EBC prosseguiu com a consolidação de um modelo de gestão capaz de 
responder à nova Estratégia, definida no realinhamento ocorrido em 2017, que resultou em novo 
Mapa Estratégico da Empresa. Cabe ressaltar que a primeira iniciativa de Planejamento 
Estratégico de Longo Prazo da EBC ocorreu em 2012. O horizonte daquele processo era de 10 
anos. Desde então, a Empresa adotou o modelo do Balance ScoreCard – BSC como metodologia 
para definir e monitorar os objetivos de longo prazo. O modelo vem se aperfeiçoando com vistas 
a exercer as boas práticas de governança corporativa. 

O Conselho de Administração definiu os objetivos estratégicos do Mapa, previstos nas 
perspectivas de Processos Internos e de Recursos, como diretrizes para o Plano de Trabalho de 
2018 (Plano de Negócio). As entregas desses objetivos contribuíram para o alcance dos resultados 
da estratégia, que são “comunicar assuntos relevantes para a sociedade” e “ser uma empresa 
referência em comunicação”. 

O Mapa Estratégico tem a função de nortear o cumprimento da Missão da Empresa de 
“Criar e difundir conteúdos que contribuam para a formação crítica das pessoas”, traduz sua Visão 
de “Ser uma empresa de comunicação relevante para a sociedade”, e declara sua estratégia de 
atuação, mediante um conjunto amplo de objetivos que direcionaram as decisões dos gestores e 
o desempenho institucional. 

Esses objetivos foram agrupados em três perspectivas que retrataram os principais 
desafios a serem enfrentados pela EBC, tendo em vista sua visão de futuro e cumprimento de sua 
missão institucional. A perspectiva de resultados compreendeu as ações que a EBC perseguiu 
para atender às expectativas das partes interessadas (sociedade, Governo, parceiros e 
empregados). A perspectiva de processos internos retratou as ações prioritárias nas quais a EBC 
buscou para maximizar seus resultados. Por fim, a perspectiva de recursos identificou ações e 
inovações nas áreas de gestão de pessoas, de orçamento, tecnologia e comportamento 
organizacional, necessárias para assegurar o crescimento e o aprimoramento contínuo da 
Empresa. 

O empenho e dedicação do corpo funcional é marcante na trajetória da Empresa. Desta 
forma, a EBC tem transformado seus pontos fortes em oportunidades, maximizando e 
aprimorando o atendimento de suas demandas e o cumprimento do seu papel institucional. 
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Apresentação 

 

Este relatório apresenta as análises de 
atendimento das metas e resultados na execução 
do plano de negócios e da estratégia de longo 
prazo, do Conselho de Administração (CONSAD), 
referente aos resultados de 2018, em cumprimento 
aos termos do artigo 23, parágrafo 2° da Lei nº 
13.303, de 30 de junho de 2016 e artigo  37, 
parágrafo 3º do Decreto nº 8.945, de 27 de 
dezembro de 2016. 

O ano de 2018 foi marcado pela 
implementação e monitoramento da Estratégia de 
Longo Prazo da EBC. Em consonância com a Lei das 
Estatais, a EBC buscou realizar suas atividades 
mantendo o foco em sua missão institucional. Os 
objetivos estabelecidos e monitorados abrangem 
suas entregas à sociedade (perspectiva de 
resultados), os processos internos, cujos objetivos 
foram agrupados em temas estratégicos que 
retratam as principais atividades finalísticas da EBC 
e também as perspectivas de recursos (suporte) 
que dão apoio para que os processos internos se 
realizem. 

Foram realizadas, em 2018, duas Reuniões de 
Avaliação da Estratégia com o corpo diretivo da EBC 
a fim de analisar o Mapa Estratégico que fora 
definido em 2017 e que estava vigente até então. A 
reunião gerou alteração do Mapa que passou de 10 
para nove objetivos estratégicos, com a unificação 
dos objetivos “Aumentar e diversificar as receitas” 
e “Ampliar o portfólio de produtos e serviços”, 
transformando-os no objetivo “Ampliar as receitas 
e o portfólio de produtos e serviços” e em ajustes e 
priorização dos indicadores e projetos estratégicos. 

Os resultados das Reuniões de Avaliação da 
Estratégia foram aprovados em reunião da Diretoria 
Executiva-DIREX (Deliberação nº 115/2018), no dia 
6 de dezembro de 2018, e no Conselho de 
Administração - CONSAD, ocorrido em 12 de 
dezembro de 2018 (Deliberação nº 47/2018). 

O Plano de Trabalho (Plano de Negócios) de 
2018 constituiu o desdobramento anual para o 
alcance da estratégia de longo prazo definida pela 
EBC e refletiu o planejamento, a priorização e a 
execução de projetos e atividades das Plataformas 
de TV, Rádio e Web, bem como das atividades de 
Acervo, Serviços, da Rede Nacional de Comunicação 
Pública, da área de Operações, Engenharia e 
Tecnologia e da Administração e Gestão 
Empresarial, respeitando as diretrizes colegiadas, 
os objetivos estratégicos, a visão e a missão da 
Empresa. 

Para alcançar os resultados pretendidos, em 
2018, foram planejados e executados no decorrer 
do ano 262 projetos. Cada um desses projetos foi 
elaborado com vistas a contribuir para o alcance da 
estratégia estabelecida pela EBC. 

Os 262 projetos constantes no Plano de 
Trabalho (Plano de Negócios), estão vinculados aos 
objetivos estratégicos de longo prazo, conforme 
demonstrado na figura abaixo.  

 

 
 

  

* 

* 

*O plano de trabalho foi elaborado ao final de 2017 quando estes objetivos ainda não 

haviam sido unificados. Esta unificação ocorreu somente no final de 2018. 
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Visão geral da EBC  

PODER E ÓRGÃO DE VINCULAÇÃO 

Poder: Executivo 
Órgão de Vinculação: Secretaria de Governo/PR 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Natureza Jurídica: Empresa Pública 
Principal Atividade: Atividade de Televisão aberta  
 

CONTATOS 

Telefone: (61) 3799-5700 
Endereço Postal: Quadra 08, Bloco B, Subsolo 1, SCS Venâncio - Asa Sul, Brasília - DF, 
70333-900 
Página na Internet: www.ebc.com.br 
 

ADMINISTRADORES 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Floriano Barbosa de Amorim Neto - Presidente do Conselho de Administração 
Alexandre Henrique Graziani Jr. - Conselheiro de Administração (Diretor-Presidente) 
Alexandre Guido Lopes Parola - Diretor-Presidente (até 15/10/2018) 
Laerte de Lima Rimoli – Diretor-Presidente (até 30/04/2018) 
Edvaldo Aparecido Cuaio - Conselheiro de Administração (Representante dos Empregados) 
Marcus Vinícius Sinval - Conselheiro de Administração 
Carlo Iberê Gervásio de Freitas - Conselheiro de Administração (Membro Independente) 
Emmanuel Macedo Filho - Conselheiro de Administração 
Patrícia Laurentino de Mesquita - Conselheiro de Administração 
 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Alexandre Henrique Graziani Jr. – Diretor-Presidente 
Luiz Antonio Moreira Duarte Ferreira – Diretor-Presidente Substituto (até 26/2/2019) 
Alexandre Guido Lopes Parola - Diretor-Presidente (até 15/10/2018) 
Laerte de Lima Rimoli – Diretor-Presidente (até 30/04/2018) 
Luiz Antonio Moreira Duarte Ferreira – Diretor-Geral (até 26/2/2019) 
Christiane Samarco Rodrigues Cecílio- Diretora-Geral (até 4/9/2018) 
Lourival Antonio de Macêdo – Diretor de Jornalismo (até 18/5/2018) 
Estevão Damazio - Diretor de Jornalismo  
Maria Aparecida Fontes - Diretora de Produção e Conteúdo (até 4/9/2018) 
Nei Guimarães Barbosa – Diretor de Produção e Conteúdo  
Luiz Antonio Moreira Duarte Ferreira - Diretor de Administração, Finanças e Pessoas (até 
4/9/2018)  
Márcio Kazuaki Fusissava - Diretor de Administração, Finanças e Pessoas  
Alexandre Henrique Graziani Jr. - Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia (até 
26/2/2019) 
Roberta Almeida Dante – Secretária-Executiva  
Flávio Coutinho de Carvalho – Secretário-Executivo (até 9/3/2019) 

http://www.ebc.com.br/
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1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

A Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC é uma empresa pública, organizada sob a 
forma de sociedade anônima de capital fechado, atualmente vinculada à Secretaria de Governo 
da Presidência da República, por meio da Secretaria Especial de Comunicação Social – SECOM, 
conforme disposto no Decreto nº 9.660, de 1º de janeiro de 2019. 

Instituída pela Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008, com as modificações introduzidas pela 
Lei nº 13.417, de 1º de março de 2017, seu Estatuto Social está vigente pela Ata da Assembleia 
Geral Extraordinária de 28 de fevereiro de 2018. Demais normas de direito são aplicáveis à EBC 
em especial a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, o Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 
2016 e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

A EBC foi criada para contribuir com a construção da cidadania. Tem função estratégica na 
promoção do desenvolvimento e da integração nacional, ao levar uma programação rica em 
educação e cultura a todos os segmentos da sociedade brasileira, em todas as regiões do 
País. Esse objetivo é atingido por meio da ação dos veículos de comunicação que compõem a 
EBC. E os resultados desses veículos demonstram que a EBC é efetiva.  

MISSÃO INSTITUCIONAL 

Criar e difundir conteúdos que contribuam para a formação crítica das pessoas. 

VISÃO 

Ser uma empresa de comunicação relevante para a sociedade. 

VALORES 

• Credibilidade; 

• Qualidade técnica; 

• Estímulo à cidadania; 

• Acesso; 

• Diversidade; 

• Regionalização de conteúdo; 

• Inovação; 

• Pluralidade. 
 

2 AMBIENTE DE ATUAÇÃO 

A EBC é gestora da TV Brasil, da Agência Brasil, da Radioagência Nacional e do Sistema 
Público de Rádio, composto por sete emissoras e duas retransmissoras, e é responsável também 
por administrar a Rede Nacional de Comunicação Pública/RNCP, formando e coordenando a Rede 
de Rádios e de Televisão. No campo da prestação de serviços, a Empresa atua nas áreas de 
publicidade legal, publicidade institucional, licenciamento de suas obras e na comunicação 
governamental. Neste último caso, opera o canal de TV NBR, que tem a finalidade de disseminar 
os atos e fatos do poder Executivo, o programa de rádio “A Voz do Brasil” retransmitido por todas 
as estações de rádio brasileiras, acompanhada por 70 milhões de ouvintes e também transmitida 
pela web, a Rede Nacional de Rádios, além de produzir programas para o Poder Executivo. 
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Em 2018, deu-se início à etapa de monitoramento da nova estratégia prevista para 2018 a 
2022, por meio da avaliação dos objetivos, indicadores e projetos estratégicos, como 
continuidade do realinhamento realizado em 2017 que resultou no novo Mapa Estratégico. A 
estratégia de longo prazo está diretamente relacionada com os efetivos resultados da política de 
Comunicação Pública que tem relação direta com a ampliação da cobertura, em sinal digital, da 
TV Brasil e da cobertura das Rádios Públicas. 

A integração dessa Estratégia se dá por meio do Plano Plurianual – PPA 2016/2019. A EBC 
está inserida no Programa Temático “Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a 
Democracia”, no qual é responsável pelo atendimento do objetivo “ampliar a produção e o acesso 
da sociedade a conteúdos multimídia, de natureza educativa, artística, cultural, informativa, 
científica e promotores da cidadania, ofertados de forma colaborativa pela Rede Nacional de 
Comunicação Pública.” A efetividade das entregas desse objetivo é acompanhada pelas seguintes 
metas: 

• “Ampliar a cobertura em sinal digital da TV Brasil” → por meio de geração própria ou 
da Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão – RNCP/TV” 

• “Ampliar a cobertura das Rádios Públicas → por meio da Rede Nacional de Comunicação 
Pública de Rádio”. 

A execução das metas de TV e de Rádio e consequentemente o alcance do objetivo sob a 
responsabilidade da EBC foram impactados pela conjuntura política e pelas restrições 
orçamentárias sofridas pelos órgãos vinculados ao Governo Federal. A meta de TV foi 
diretamente impactada com a mudança do cronograma de digitalização da televisão no Brasil, 
conforme disposto na Portaria do Ministério das Comunicações nº 378/2016, que postergou para 
até 31 de dezembro de 2023. Esse contexto afetou também as três iniciativas previstas no PPA:  

• “Contribuição para o acesso universal às políticas públicas por meio da TV Digital 
interativa”, 

• “Fomento de parcerias para ampliação da oferta de conteúdos multimídia diversificados 
e atrativos de forma interativa e em colaboração com a sociedade” e  

• “Promoção da expansão da infraestrutura de transmissão da Rede Nacional de 
Comunicação Pública de Televisão, Rádio e Web fortalecendo o Sistema Público 
de Radiodifusão e Comunicação”. 

Neste contexto o desempenho do objetivo e das metas finais do PPA 2016/2019, sob a 
responsabilidade da EBC, tanto de TV como de Rádio, foram revisadas em 2018, a partir de 
solicitação feita no mês de julho e acatada pelo Ministério Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, e reduzidas em 8,24%, valor proporcional a redução no orçamento da EBC durante o 
período do PPA (LOA + créditos considerando a média dos anos 2016 a 2018) que ocasionou em 
limitações de investimentos necessários e na impossibilidade do alcance das metas previstas. 
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3 ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO DA EBC 
 

 Estágio de desenvolvimento 

A Estratégia de Longo Prazo foi elaborada conforme prevê a Lei nº 13.303/2016, encontra-
se na fase de implementação e monitoramento. A EBC acompanha os resultados alcançados pelas 
áreas por meio do Relatório de Monitoramento trimestral do Plano de Trabalho (Plano de 
Negócios) e das Reuniões de Avaliação da Estratégia. 

 Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos 

A metodologia utilizada para elaboração e implementação da Estratégia de Longo Prazo foi 
o Balanced Scorecard (BSC), divididos em três fases: diagnóstico e formulação da estratégia, 
execução e controle da estratégia. 

Desde o diagnóstico até sua implementação, a elaboração da estratégia foi baseada nas 
metodologias descritas a seguir: 

• Análise de cenário – Análise S.W.O.T.; 

• Gestão da estratégia com base no BSC; 

• Gestão de portfólio de projetos; 

• Gestão dos processos organizacionais. 

As avaliações e revisões da Estratégia, incluindo adequação dos objetivos, indicadores e 
metas são realizadas através das Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE). 

 Alinhamento ao PPA e à Lei Orçamentária Anual 

A EBC está inserida no Plano Plurianual 2016-2019 por meio do Programa 2025 – 
Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia, com o Objetivo 1062 – 
Ampliar a produção e o acesso da sociedade a conteúdos multimídias, de natureza educativa, 
artística, cultural, informativa, científica e promotores da cidadania, ofertados de forma 
colaborativa pela Rede Nacional de Comunicação Pública. 

No âmbito do Programa 2025, a EBC responde por duas metas (04CL e 04CK). O 
monitoramento  dessas metas  e  objetivo é realizado no Sistema Integrado de Planejamento e 
Orçamento(SIOP), disponível em: siop.planejamento.gov.br. 

 Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica 

Durante o ano de 2018  foram definidos  21 indicadores, dos quais 16 são passíveis de 
mensuração e cinco dependem de elaboração de plano de ação para serem apurados. Os 
indicadores estão distribuídos da seguinte forma: oito na perspectiva de Resultado, 10 na 
perspectiva de Processos Internos e três na perspectiva de Recursos. Segue detalhamento na 
figura abaixo: 
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 Revisões ocorridas na Estratégia de Longo Prazo, sua descrição e periodicidade 

Em novembro e dezembro de 2018, foram realizadas Reuniões de Avaliação da Estratégia 
(RAE), que resultaram na atualização do Mapa Estratégico com a unificação dos objetivos 
“Aumentar e diversificar as receitas” e “Ampliar o portfólio de produtos e serviços” 
transformando-os no objetivo “Ampliar as receitas e o portfólio de produtos e serviços”, e na 
revisão, priorização e detalhamento dos indicadores e projetos estratégicos. 

Os resultados das Reuniões de Avaliação da Estratégia foram aprovados em reunião da 
Diretoria Executiva-DIREX (Deliberação nº 115/2018), no dia 6 de dezembro de 2018, e no 
Conselho de Administração - CONSAD, ocorrido em 12 de dezembro de 2018 (Deliberação nº 
47/2018). 

 Principais dificuldades e mudanças previstas 

As principais dificuldades verificadas para a implementação da Estratégia de Longo Prazo 
no âmbito da EBC no exercício de 2018: 

• Mudança no cenário político-econômico que impactaram diretamente na EBC; 

• Mudanças frequentes no corpo diretivo; 

• Disseminação da cultura do Planejamento Estratégico. 
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4 ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PLANO DE TRABALHO 2018 (PLANO DE 

NEGÓCIOS) VINCULADO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

O plano de trabalho foi elaborado ao final de 2017 considerando o mapa estratégico 

composto por 10 objetivos. Com isso, a análise do desempenho foi realizada sem considerar a 

unificação dos objetivos “Aumentar e diversificar as receitas” e “Ampliar o portfólio de produtos 

e serviços”, que ocorreu como resultado da Reunião de Avaliação da Estratégia no final de 2018. 

Plataforma TV 

Vinculação com a estratégia 

Com o foco nos objetivos estratégicos de “Aprimorar a concepção e a integração dos 
conteúdos multiplataformas”; “Aprimorar a gestão organizacional e de pessoas”; “Aumentar e 
diversificar as receitas”, “Renovar TV e Rádio, mantendo o alcance próprio e ampliando a Rede e 
as parcerias”, que a TV Brasil definiu sua estratégia para 2018 no intuito de contribuir para que a 
EBC comunique assuntos relevantes à sociedade e seja uma empresa referência em 
comunicação. Dos 88 projetos do Plano de Trabalho de 2018, para a Plataforma TV, alcançou-se 
o percentual médio de execução de 84%. Fatores como ajustes nos escopos dos projetos e 
contratempos de infraestrutura influenciaram para o não atingimento de 100% dos projetos. 

Total de projetos da Plataforma TV por Objetivo Estratégico 

 

 

Plataforma Rádio 

Vinculação com a estratégia 

Com foco no objetivo estratégico de “Aprimorar a concepção e a integração dos conteúdos 
multiplataformas”, observada a viabilidade econômica para distribuição em diferentes 
plataformas, a plataforma Rádio contou com 126 projetos que alcançaram o percentual médio de 
execução de 87%. Fatores como cumprimento da legislação eleitoral, contratempos de 
infraestrutura impactaram na entrega dos projetos. 

 

Plano de Trabalho 2018 

Plataforma TV 

Projetos 88 

Média de Execução 84% 
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Total de projetos da Plataforma Rádio por Objetivo Estratégico 

 

 

 

Plataforma Web e Agências 

Vinculação com a estratégia 

Com foco no objetivo estratégico de “Intensificar a atuação na WEB”, cujo propósito é 
disponibilizar cada vez mais os conteúdos na plataforma WEB a fim de aumentar sua visibilidade, 
a plataforma Web planejou suas atividades e definiu sua estratégia para 2018, que contou com 7 
projetos que alcançaram o percentual médio de execução de 80%. Fatores como cumprimento da 
legislação eleitoral, mudanças na estrutura de equipes comprometeram a entrega de alguns 
projetos. 

Total de projetos da Plataforma WEB por Objetivo Estratégico 

 

 

EBC Serviços 

Vinculação com a estratégia 

Com foco no objetivo estratégico de “Aumentar e Diversificar as Receitas”, a EBC Serviços 
definiu sua estratégia direcionada a aprimorar os serviços prestados ao Poder Executivo Federal 
e expandir a prestação de serviços de comunicação aos outros órgãos do Governo, assim como 
ofertar produtos e serviços diversificados e de qualidade, visando cumprir seu papel social e 
ampliar suas receitas. Contou com um projeto que alcançou o percentual médio de execução de 
91%. Algumas ações previstas no projeto não foram executadas em detrimento da necessidade 
extraordinária de desenvolver as peças de automação para a nova identidade da TV NBr e de seu 
novo Site. 

Plano de Trabalho 2018 

Plataforma Rádio 

Projetos 126 

Média de Execução 87% 

Plano de Trabalho 2018 

Plataforma WEB e Agências 

Projetos 7 

Média de Execução 80% 
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Total de projetos da EBC Serviços por Objetivo Estratégico 

 

Rede Nacional de Comunicação Pública 

Vinculação com a estratégia 

Com foco no objetivo estratégico de “Renovar TV e Rádio, mantendo o alcance próprio e 
ampliando a Rede e as parcerias”, a Rede Nacional de Comunicação Pública- RNCP teve como 
estratégia para 2018 ampliar e consolidar a capilaridade dos veículos que representam a 
Comunicação Pública, além de ampliar o alcance através das parceiras e aumentar a capacidade 
de troca de conteúdos em rede. A Rede Nacional de Comunicação Pública executou 1 projeto, na 
plataforma TV, que alcançou o percentual médio de execução de 86%. Fatores como ausência de 
investimento nas parceiras em potencial da Rede influenciaram no resultado do projeto. 

Total de projetos da RNCP por Objetivo Estratégico 

 

Engenharia, Operações e TI 

Vinculação com a estratégia 

Com foco no objetivo estratégico “Investir nas tecnologias prioritárias”, que tem como 
função investir em tecnologias fundamentais para modernização da EBC em locais onde for 
essencial, a Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia – DOTEC definiu como estratégico 
para 2018, o apoio contínuo às operações, à manutenção e à sustentação do macroprocesso de 
suporte e transmissão, sustentando a geração e a produção dos veículos da EBC. As áreas de 
Engenharia, Operações e TI executaram 3 projetos, que alcançaram o percentual médio de 
execução de 80%. Fatores como a não realização das contratações de serviço de licenciamento e 
suporte de e-mail (Zimbra), serviço de Telecomunicações (acesso à internet, MPLS Corporativo e 
Mídia) e serviço de Content Delivery Network – CDN (rede de distribuição de informação), entre 
outras, reduziram a média de execução dos projetos. 

 

 

 

 

Plano de Trabalho 2018 

EBC Serviços 

Projetos 1 

Média de Execução 91% 

Plano de Trabalho 2018 

RNCP 

Projetos 1 

Média de Execução 86% 
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Total de projetos da área de Engenharia, Operações e TI por Objetivo Estratégico 

 

 

Administração e Gestão Empresarial 

Vinculação com a estratégia 

Com foco nos objetivos estratégicos “Ampliar o portfólio de produtos e serviços”, 
“Aprimorar a concepção e a integração dos conteúdos multiplataformas”, “Aprimorar a gestão 
organizacional e de pessoas”, “Aumentar e diversificar as receitas” e “Renovar TV e Rádio, 
mantendo o alcance próprio e ampliando a Rede e as parceiras” que os projetos foram definidos 
para o Plano de Trabalho da área de Administração e Gestão Empresarial. As áreas da 
Administração e Gestão Empresarial executaram 36 projetos, que alcançaram o percentual médio 
de execução de 80%. Fatores como força de trabalho reduzida, mudanças do escopo de projetos 
em virtude de novo cenário interno e externo, entre outros, impactaram no alcance da meta de 
execução. 

Total de projetos da Administração e Gestão Empresarial por Objetivo Estratégico 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ano de 2016 trouxe grandes mudanças para a EBC, com novo ambiente institucional, 
econômico e tecnológico do país e no qual a EBC estava inserida. Este ambiente, associado aos 
novos direcionamentos proferidos pelos administradores da Empresa à época, refletiu em 
sua estratégia de atuação. 

Frente a isto, em 2017 foi realizada a revisão do Planejamento Estratégico, visando 
adequá-lo a este novo ambiente, o que resultou na elaboração do novo Mapa Estratégico. O 
Mapa tem a função de nortear o cumprimento da missão da Empresa de criar e difundir 
conteúdos que contribuam para a formação crítica das pessoas, mediante um conjunto amplo de 
objetivos que direcionaram as decisões dos gestores e o desempenho institucional a ser 
alcançado. 

A metodologia utilizada na revisão do Plano Estratégico foi a mesma aplicada por ocasião 
da elaboração do Plano Estratégico 2012-2022 (Balanced Scorecard – BSC). Foram realizadas 

Plano de Trabalho 2018 

Engenharia, Operações e TI 

Projetos 3 

Média de Execução 80% 

Plano de Trabalho 2018 

Administração e Gestão Empresarial 

Projetos 36 

Média de Execução 80% 
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entrevistas com o corpo diretivo para entender quais seriam os desafios futuros da EBC, 
analisando a estratégia em vigor, o ambiente interno e externo e os projetos em andamento. 
Tudo isso para viabilizar a elaboração do novo Mapa Estratégico, de acordo com a realidade da 
Empresa. 

O Mapa, resultante de todo este processo era composto por 10 objetivos 
estratégicos, divididos em três perspectivas (resultados/processos/recursos), que representam o 
encadeamento lógico de sua estratégia de atuação. Cada perspectiva abarca um conjunto de 
objetivos que retratam os principais desafios a serem enfrentados pela EBC tendo em vista sua 
visão de futuro e cumprimento de sua missão institucional. 

O Plano Estratégico 2018-2022 foi o instrumento norteador da gestão institucional e se 
constituiu em fonte primária e declaração objetiva dos resultados a serem perseguidos pela EBC 
durante os próximos cinco anos. 

A tarefa de realizar plenamente a estratégia da EBC cabe a cada empregado e a cada gestor, 
em suas áreas de atuação, no somatório das contribuições individuais e na responsabilidade de 
todos para com a missão da Empresa. 

É preciso olhar o presente para responder aos desafios do futuro. 

A nova Estratégia foi aprovada em reunião da Diretoria Executiva-DIREX (Deliberação nº 
86/2017), no dia 13 de novembro de 2017, e no CONSAD, em 27 de novembro de 2017 
(Deliberação nº33/2017) e em 23 de abril de 2018 (Deliberação nº16/2018). 

Em 2018, a EBC iniciou a etapa de monitoramento da estratégia prevista para 2018 a 2022, 
avaliando os seus objetivos, indicadores e projetos estratégicos. 

O Monitoramento compreende a gestão disciplinada da execução da estratégia. É a etapa 
responsável por garantir que tudo o que foi construído durante a formulação e o desdobramento 
estratégico está sendo implementado e internalizado pela EBC, possibilitando a definição de 
ações preventivas e as correções de rumo ao longo do tempo. 

Monitorar o desempenho da estratégia é um processo dinâmico e incremental de avaliação 
institucional. 

A EBC, mediante o processo de monitoramento da estratégia, em conjunto com as 
unidades organizacionais é responsável por realizar as Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE), 
que tem o propósito de avaliar e discutir, no âmbito de cada diretoria, o desempenho das metas 
e projetos estratégicos. 

As duas Reuniões de Avaliação da Estratégia foram realizadas junto à Diretoria Executiva, 
respectivamente em 7/11/2018 e 6/12/2018, que resultaram na atualização do Mapa Estratégico 
com a unificação dos objetivos “Aumentar e diversificar as receitas” e “Ampliar o portfólio de 
produtos e serviços” transformando-os no objetivo “Ampliar as receitas e o portfólio de produtos 
e serviços”, e na revisão, priorização e detalhamento dos indicadores e projetos estratégicos. 

Os resultados das Reuniões de Avaliação da Estratégia foram aprovados em reunião da 
Diretoria Executiva-DIREX (Deliberação nº 115/2018), no dia 6 de dezembro de 2018, e no 
Conselho de Administração - CONSAD, ocorrido em 12 de dezembro de 2018 (Deliberação nº 
47/2018). 
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6 ANEXOS 
 Mapa Estratégico 

 
 Cadeia de Valor 

 

 Projetos Estratégicos 

 


