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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N° 14, de 07 de abril de 2014

EXTRAORDINÁRIA

Data: 07 de abril de 2014

Local: Sala de Reuniões da Superintendência Nordeste
Rua Armando Vieira da Silva, n° 126 - Bairro de Fátima

Horário: Das 09:30 às 13:00 h

Participantes: o Diretor-Presidente, NELSON BREVE, a Diretora de

Jornalismo, NEREIDE LACERDA BEIRÃO, o Diretor de Negócios e
Serviços, ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES, a Diretora de Produção,
substituta, MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN PORTO,
o Diretor de Conteúdo e Programação, RICARDO FERMIANO SOARES, e a

Secretária Executiva, SÍLVIA SARDINHA, e os convidados o Procurador
Jurídico MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE, a Gerente de Comunicação
Social, substituta DAYANNE HOLANDA DO NASCIMENTO, o

Superintendente Regional Sudeste II/Sul, MARCO ANTÔNIO TAVARES
COELHO, o Superintendente Regional Centro-Oeste/Norte WALTER DA
SILVA SILVEIRA, a Superintendente Regional Sudeste I, JOICE AMARAL

PACHECO, o Superintendente do Nordeste EBENEZER NASCIMENTO.

PAUTA

1. ATA

APROVADAS as Atas das Reuniões DIREX n° 10, realizada em

18.03.14, n° 11, realizada em 24.03.14 e n° 12, realizada em 28.03.14.

2. INFORMES DOS DIRETORES

DIPRE

O Diretor-Presidente informou sobre as ausências dos diretores Eduardo

Castro que está em Las Vegas no evento do NAB - National Association of
Broadcasters, do Diretor Vice-Presidente Sylvio Andrade que está com
problema de saúde e do Diretor Alexandre Ribeiro que solicitou
desligamento da função a partir de 01.04.14.
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DICOP

O Diretor Ricardo Soares informou sobre as articulações com TV Cultura
para permuta de conteúdos, ressaltando que a minuta propõe: Samba na
Gamboa por Som Brasil, Igarapé Mágico por Cocoricó, ABZ do Ziraldo por
Inezita, Teco-Teco por Provocações e Memórias do Brasil por Café Filosófico
e provavelmente Conhecendo Museus. A proporcionalidade da permuta
ainda está sendo definida.

DINES

O Diretor Antônio Gonçalves informou que esteve em reunião com a Secom

sobre a unificação dos contratos e que em breve a Secom vai apresentar
referências de preços para análise da EBC. Foi informado ainda que o
volume dos serviços prestados deverá permanecer o mesmo, mas ao longo
do contrato, poderá haver incrementos. Em reunião com o Diretor, o

Secretário de Imprensa, Olímpio Cruz demonstrou interesse em conhecer o

que a EBC produziu para a Secom em 2013 no sentido de avaliar melhor os
problemas ocorridos e buscar soluções que permitam melhor gestão do

contrato.

DIJOR

A Diretora Nereide Beirão informou que a apresentadora Mara Regia, do
programa Viva Maria, será homenageada no
"Congreso Internacional de Defensorías/Ouvidorías de las Audiências" em
Buenos Aires, pelo "Dia Latinoamericano de Ia Imagen de Ia Mujer en los
Médios de Comunicación".

DIPRO

A Diretora Substituta Myriam Porto informou sobre o início das gravações de
"Canções do Exílio" com estreia prevista para maio. Informou ainda que a
DIPRO está preparando o programa "Entre Livros" que será transmitido
durante a Bienal do Livro de Brasília e comunicou que nesta semana foi
realizado o lançamento dos longas metragens.

PROJUR

O Procurador Geral informou sobre a audiência no Ministério Público do

Trabalho, sobre o acidente que vitimou um operário terceirizado durante o
desmonte da torre em São Luís. A EBC destacou um advogado para i-
acompanhar o caso. /
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DIPRE

O Diretor-Presidente informou sobre a reunião com a Symnetics que trouxe

para o Brasil a metodologia do BSC - Business Score Card. A EBC tem
interesse na contratação que, caso se efetive, nos proporcionará uma
palestra com um dos criadores da metodologia. Além disso, a contratação
prevê o alinhamento do Plano Estratégico e a preparação da proposta da
EBC para o próximo período do PPA. Exemplificando, o Diretor-Presidente
comentou que a revisão do Plano Estratégico deve considerar melhor

posicionamento para a área de Negócios e Serviços, assim como pensar na
construção da plataforma Agências que seja capaz de utilizar as linguagens
áudio, foto, texto e vídeo. A proposta apresentada está em avaliação de

disponibilidade orçamentária.

Foi também compartilhada com os demais, a reunião com Ângela Carvalho,
estrategista em construção de imagem que trabalhou na época da criação
da EBC na identidade da TV Brasil. Foi entregue o diagnóstico realizado
naquela ocasião, que apresentou solução parcial, em razão da urgência de
lançamento da TV.

Caso a contratação da consultoria ocorra, há previsão de utilização de
nossos talentos no projeto. As marcas devem ser modernizadas e
estruturadas em sistema para que possam se fortalecer e contribuir com o
fortalecimento da imagem da EBC.
As duas contratações são importantes para que possamos entregar essa
parte da infraestrutura de governança da empresa. Comentou que a Globo
trabalha, mais uma vez, na modernização da sua marca e, ao longo da sua
história, tem feito isto em função das exigências dos tempos. Nós

precisamos rever as nossas marcas, criar conceitos e esta é a hora, pois já
temos nosso Plano Estratégico, missão, visão e valores e sabemos onde
queremos chegar. Importante também é a participação dos empregados para

o sucesso do projeto que deverá, até o final do próximo ano, ter sua
estratégia definida. O Diretor-Presidente ressaltou que nossa marca deverá

transmitir confiança.

Secex

A Secretária Executiva Silvia Sardinha informou que a eleição de
representante dos empregados no CONSAD será realizada nos dias 08 e

09/04 e solicitou que os diretores estimulassem suas equipes a votar.
Detalhou que são duas chapas e que foi realizado um debate entre os
candidatos, acrescentando que o nível da disputa tem sido de maturidade no

fê



^9 Empresa BraSil Empresa Brasil de Comunicação -EBC
W« /-«.*,. ..,.- ~Z~ 5CSae comunicação :00Q

•• • • . . 1840Bi <-Of

www.ebccom.tu

relacionamento e na comunicação. A expectativa é de pelo menos 800 votos
dos 1.700 votantes. O Diretor-Presidente reforçou a necessidade dos
diretores mobilizarem suas equipes para que haja a representação da
maioria. A Secretária Executiva complementou que a eleição está sendo
realizada com a consultoria do TRE/DF que forneceu sistema, equipamentos
e cabines instaladas nos corredores para permitir o acesso para aqueles que
não desempenham suas atividades utilizando computadores pessoais.

Informou ainda, a Secretária, sobre o início dos trabalhos de auditoria da

CISET/PR, no dia 4/4, com duração de três semanas; complementou que os
auditores já encaminharam neste dia diversas solicitações que foram
imediatamente repassadas às áreas.

3. PROPOSIÇÕES

3.1 APROVADA a abertura de processo licitatório para contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de planejamento,
organização, execução e avaliação de eventos, com viabilização de
infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, para o período de 12
meses, no valor estimado anual de R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais), o prazo de vigência poderá ser prorrogado por
até 50 meses.

4. APRESENTAÇÕES

4.1 Auditoria CISET/PR

O Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva, Dário Martins, fez
apresentação de como se dará o processo de auditoria da CISET/PR e
solicitou a nomeação de interlocutores nas áreas. Os auditores farão visitas
às áreas e análise documental. Foi ressaltado que a CISET/PR é o órgão
que transmite ao TCU a visão sobre as empresas e que devemos ter
atenção no cumprimento dos prazos.

4.2 Implantação do MAM (Mídia Asset Management - Gerenciamento
de Ativos de Mídia) em São Luís
O Gerente Executivo Adriano Adoryan informou que nesta data se daria o
início da implantação do MAM em São Luís, com o treinamento dos
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empregados. Informou ainda sobre a chegada dos equipamentos e que a
equipe técnica estava a caminho. Ressaltou, no entanto, que a sala dos

equipamentos ainda estava sem condições climáticas necessárias.

O contrato de consultoria para análise do código fonte já foi assinado e o
consultor já está trabalhando. O primeiro relatório está previsto para maio.
Os grupos de trabalho para a implantação do MAM em DF, RJ e SP estão

evoluindo bem. As integrações de sistemas estão em fase final de

homologação e a maioria já está em funcionamento. A fitoteca de Brasília já
tem três semanas de funcionamento perfeito, inclusive com backup
corporativo semanal. Os projetos básicos para contratação de manutenção

de storage e fitoteca estão em finalização. Em SP o telejornal já nasceu
apropriado no MAM e está funcionando bem. Prazos de treinamento
finalizado. Conclusão do projeto para operação em junho. Foi esclarecido

que com a implantação do MAM os profissionais poderão consultar o acervo
das suas estações de trabalho e os conteúdos poderão ser enviados
diretamente aos novos exibidores digitais, entre outras vantagens.

4.3 Sondagem Relatórios de Monitoramento do Planejamento

A Secretária Executiva Silvia Sardinha apresentou resultado de sondagem
realizada sobre os Relatórios de Monitoramento do Planejamento 2013. A

sondagem indicou que o Relatório traz informações relevantes para a
gestão, mas precisa ser transformado em uma peça de comunicação, com
mais atratividade e objetividade. O Diretor-Presidente ponderou que foram
apenas 2 dias de disponibilidade da consulta e que precisamos comunicar

melhor utilizando mais elementos ilustrativos, fotos e não apenas texto e
gráficos. Precisamos fazer um trabalho mais jornalístico em que se privilegia
a principal informação. Foram solicitadas aos diretores contribuições para o
novo modelo e a indicação de interlocutor com perfil para o trabalho que se
pretende aprimorar.

4.4 Regional Nordeste

Foi apresentado pelo Superintendente Regional Ebenezer Nascimento um
vídeo sobre as atividades desenvolvidas na Regional Nordeste e uma

apresentação com os principais números e estatísticas socioeconômicas da
região, estrutura de pessoal, principais destaques da gestão, pontos a
desenvolver e desafios a serem enfrentados, além dos projetos previstos
para 2014.
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5. ENTREGA DE RELATÓRIOS E DOCUMENTOS

5.1 Relatório e Cronograma das próximas atividades do MAM. Adriano
Adoryan (DIGER/GEINV)

Entregue aos Srs. Diretores para conhecimento.

Antes do término da reunião, o Procurador Geral informou que a audiência no
Ministério Público tinha sido encerrada e que foi determinado o desmonte da torre
em 30 dias, prazo que poderá ser prorrogado mediante justificativa. Ressaltou o
Procurador que a responsabilidade pelo desmonte é da ACERP. O Diretor-

Presidente determinou que fosse realizada, ainda naquela semana, uma tomada de
preço para agilizar a retomada dos serviços.

A reunião foi encerrada às 12:30 h.

ÍELSON BREVE DIAS

Diretor-Presidente

NEREIDE BEIRÃO
Diretora de Jornalismo

tICARDO FERMIANO SOARES

Diretor de Conteúdo e Programação

ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES
Diretor de Negócios] e Serviços

MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN

Diretor de Produção, substituta


