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SUMÁRIO EXECUTIVO 

RELATÓRIO DE AUDITORIA nº 02/2016 
 

Tema: Exame das Demonstrações Financeiras – Exercício de 2015. 

Tipo de Auditoria: Auditoria de Acompanhamento de Gestão. 

Forma de Auditoria: Direta Completa. 

Área de Acompanhamento: Gestão Orçamentária, Contábil e Financeira. 

Período de Abrangência dos Exames: 1º/01/15 a 31/12/15. 

 

Com base nas informações consignadas no Relatório de Auditoria acima 

referenciado, apresentamos, a seguir, as principais constatações e as 
providências que estão sendo adotadas pelas áreas responsáveis, visando 
informar às instâncias de administração e acompanhamento da EBC, e favorecer 

o processo de melhoria contínua da gestão da empresa. 

 

I – CONSTATAÇÕES 

 

As análises efetivadas pela equipe de auditoria demonstraram a adequação 
dos registros contábeis e o equilíbrio da situação econômica e financeira da 

Empresa, comparativamente ao período de exame anterior. 

Os parágrafos seguintes destacam alguns aspectos que se encontram 
detalhados no Relatório de Auditoria nº 02/2016, e que julgamos merecedores da 

atenção da administração da EBC. 

1.1 Execução Orçamentária 

O orçamento da EBC totalizou R$ 639.169.242,03 no exercício de 2015. 
Desse total, foi liberado para utilização o montante de R$ 561.330.824,99 
(87,82%). É oportuno destacar que do orçamento global liberado foi destinado a 

cobrir despesas com Pessoal e Encargos Sociais R$ 335.008.955,00 (59,68%), 
Custeio  R$ 218.061.998,46 (38,85%) e dedicada a investimentos R$ 

8.259.871,54, o que corresponde a 1,47% (Figura 1). Cabe ressaltar que no curso 
do 4º trimestre foram remanejados R$ 12.540.128,47 de investimentos para 
cobrir despesas com custeio. 

Assim, o orçamento executado para Investimentos retraiu 74,75% 
comparativamente ao exercício de 2014, passando de R$ 32.712.999,98 para R$ 

8.259.871,53. As despesas executadas com Pessoal aumentaram 17,06%, 
variando de R$ 284.204.562,16 para R$ 332.700.658,05, conforme o Gráfico 2. 
Isto posto, tem-se que o baixo nível de investimentos pode trazer riscos às 

operações e atividades essenciais da EBC, conforme apurado e alertado em outros 
trabalhos da AUDIN (ex.: Auditoria na Plataforma Rádios e Auditoria de Tecnologia 

da Informação). 
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Salienta-se que do total empenhado em 2015, R$ 558.197.368,08, foi 

inscrita em restos a pagar a quantia de R$ 67.995.971,06, equivalente a 12,18%, 
sendo: não processados R$ 29.559.044,83 e processados R$ 36.436.926,23. 

 
Figura 1: Créditos Liberados - 2015. 

 

Figura 2: Empenhos – 2014 x 2015. 
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1.2 Balanço Patrimonial 

Observou-se queda no faturamento de aproximadamente 18% em relação a 

2014, ao passo que a conta “clientes – Duplicatas a Receber” manteve-se 
praticamente no mesmo patamar do período anterior.  Cabe acrescentar que 84% 

do montante da carteira de clientes, em 31 de dezembro de 2015, correspondente a 
R$ 28.215.643,53, está representada por um só cliente, a Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência da República – SECOM/PR. 

Outra redução relevante foi constatada na conta “Adiantamentos – 
Transferências Voluntárias”, da ordem de 21,82%, equivalente a R$ 1.945.154,00, 
em decorrência da prestação de contas e baixa de convênios celebrados pela EBC. 

Com relação aos bens do Ativo Imobilizado e do Intangível, e corroborando 

entendimentos manifestados em relatórios anteriores desta Auditoria, não houve 
no curso de 2015, testes de recuperabilidade “impairment” nas contas 

apropriadas, visando aferir o real valor do patrimônio da Empresa.  

1.3 Indicadores Econômicos e Financeiros 

Os indicadores levantados pela auditoria revelam situação econômico-

financeira equilibrada, na medida em que o somatório de bens e direitos é superior 
às obrigações da EBC, demonstrando que a Empresa possui liquidez para arcar com 

os compromissos de curto prazo. O grau de endividamento é aceitável haja vista 
que as obrigações representam 66,41% do seu patrimônio, entretanto, a garantia 
do capital de terceiros é insuficiente, pois a Empresa dispõe de R$ 0,51 para saldar 

cada R$ 1,00 de dívida e isso ocorre por causa do registro no passivo dos valores 
recebidos e diferidos da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública - 

CFRP. 
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1.4 Resultado do Período 

A Receita de Serviços caiu 17,43% em relação a 2014, ao passo que o Custo 
dos Serviços Prestados apresentou retração da ordem de 2,56%. Depreende-se que 
o custo fixo da EBC é superior ao variável, sendo que as Plataformas TV e Captação 

são responsáveis por aproximadamente 70% dos Custos dos Serviços Prestados 
pela EBC. 

No que diz respeito aos dados constantes da Demonstração do Resultado do 

Exercício - DRE, registramos, a título de informação gerencial, as seguintes 
variações em relação ao Exercício de 2014: 

 Redução expressiva das despesas com material de consumo (65,94%); 

 Aumento de aproximadamente R$ 25 milhões (10,82%) nas despesas com 

pessoal, decorrente da correção salarial (7% com base no acordo coletivo, 
desde novembro de 2015), do aumento do número de empregados (2,3%) 
e do desligamento de 66 Funções Comissionadas do FCC’s que gerou 

Indenizações e Restituições Trabalhistas; 

 Aumento de aproximadamente R$ 20 milhões (36,22%) nos serviços de 
terceiros, em função de repactuações contratuais, destacando-se os 

serviços de energia elétrica (34%) e contratos de mão-de-obra (12,8%), e 

 O registro de R$ 7.901.080,74 na conta “Outras Receitas” decorreu da 
incorporação pela EBC de bens da União que estavam cedidos para a 

ACERP, por força do contrato de gestão. Trata-se de procedimento que 
atende recomendação da CISET/PR, no sentido de contabilizar esses 
bens até que sejam avaliados e tenham destinação definida por 

comissões específicas; 

 

 

II – ENCAMINHAMENTOS 

 

As análises levadas a efeito pela equipe de auditoria sobre a execução 
orçamentária e financeira da EBC oferecem subsídios à emissão do parecer sobre as 

contas do exercício de 2015.  

Por outro lado, os aspectos destacados no presente documento servem como 
“pontos de atenção” para a Administração e devem ser compreendidos no contexto 

de um processo contínuo de análise sobre os fatos da gestão que geraram 
registros nos demonstrativos contábeis da EBC.  

Isto posto, encaminho o presente Sumário Executivo à Diretoria de 

Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI para conhecimento e à SECEX para 
informe à DIREX e aos Conselhos de Administração e Fiscal. 

 

Brasília, 22 de fevereiro de 2016. 

 
Rogério Rabelo 
Auditor-Chefe 


