
A EBC é uma empresa pública criada em 2008 para contri-

buir na formação da cidadania com base na produção de 

informação de qualidade, em cumprimento à Constituição 

Federal.

A EBC tem função estratégica na promoção do desenvolvi-

mento e da integração nacional, ao levar uma programação 

rica em educação e cultura a todos os segmentos da socie-

dade brasileira, em todas as regiões do País.

EMPRESA BRASIL DE 
COMUNICAÇÃO
A IMPORTÂNCIA
ESTRATÉGICA PARA O BRASIL



VEÍCULOS DE
COMUNICAÇÃO

• TV Brasil

• TV NBR 

• 8 emissoras de Rádio (Nacional/Rádio MEC)

• Rede Nacional de Rádio

• Agência Brasil (portal de notícias)

• Portais e Redes Sociais

• Conteúdos on demand pelo aplicativo EBC Play

• Radioagência



Os resultados demonstram 
que a EBC é competitiva

Faz notícia e é notícia

desde 2016 cresceu

64%
em audiência

em 2 anos, passou da posição

27ªpara a10ª
como emissora mais vista

do país, segundo Kantar IBOPE

mais de

60
prêmios recebidos 
• Vladimir Herzog
• Prêmio Petrobras de Jornalismo
• Geneton Moraes Neto 
• CNBB
• Tim Lopes
• África Brasil 
• Abdias Nascimento
• ABP
• São Sebastião
• Camélia
• MPT 
E muitos outros!

mais de

35h
semanais de produção
infantil nacional,
educativa, sem violência
e sem publicidade.

hora em hora
levam as novidades do governo 

notícias de

Os custos relacionados
ao conteúdo produzido na NBR estão

abaixo do mercado

Cobertura da agenda da Presidência
da República no Brasil e no exterior

maiores

Conteúdo reproduzido nos
telejornais e boletins de notícias
das

TVs comerciais
do país.5



Os resultados demonstram 
que a EBC é competitiva

Alcança todo o território nacional
Rede Nacional de Rádio

Rádio Nacional e Rádio MEC

795milVoz do Brasil
 áudios acessados por

emissoras de todo o país

a maior audiência do rádio
brasileiro com

60 milhões
de ouvintes/dia

8 emissoras
que cobrem todo o território nacional

Rádio Nacional 

ÚNICOA Rádio Nacional
da Amazônia é, muitas

vezes, o

meio de comunicação
das populações que
vivem na Região Norte

Rádio MEC

95anos A Rádio MEC AM do Rio de Janeiro é a primeira
rádio do Brasil. Passaram pela emissora Fernanda
Montenegro, Sérgio Viotti, Carlos Drummond
de Andrade e Cecília Meireles.



Os resultados demonstram 
que a EBC é competitiva

Maior agência de notícias em língua portuguesa do mundo

Alcança milhões de ouvintes

cresceu mais de

43%
(usuários únicos)

em agosto em relação a fevereiro
100%

 do material publicado
gratuitamente

Sites de notícias, como 
Uol e Terra, e jornais impressos

em todo o País reproduzem

São, em média, 1.000
4.500

matérias por mês em áudios gravados

e acessados por mais de emissoras, espalhadas pelas
5 regiões do Brasil

Radioagência Nacional

Divulga avisos de editais, balanços, relatórios e outros comunicados de
todos os órgãos da administração pública

Possui mais de

2.500 clientes
entre os órgãos gestores de recursos públicos

da administração federal

Publicidade Legal



Os resultados obtidos na atividade-fim refletem 
a qualidade da gestão e da governança 
empresarial da EBC

Prêmio Chico Ribeiro
sobre Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto
no Setor Público, do instituto Social IRIS

No 1º ciclo de avaliação do IG-SEST do Ministério
do Planejamento, em 2018, a EBC obteve

entre as empresas dependentes do Tesouro Nacional   

A EBC é destaque na governança, segundo o Ministério do Planejamento

a melhor pontuação 

Empresa
Financeiramente
Saneada e Saudável
do ponto de vista orçamentário, �nanceiro e contábil

Redução drástica do dé�cit
de R$36,1 milhões em 2015,
para zero, em 2018  

Renegociação de
Contratos

 O aluguel da sede da EBC em Brasília foi

 diminuído em 13%
do valor sem redução do espaço físico

Serviços terceirizados foram renovados

sem aplicação
de reajuste

Racionalização e
Otimização dos
Recursos Financeiros

1º PDV
redução de R$ 23 milhões
por ano na folha de pagamento
de pessoal

Plano de Demissão Voluntária

Redução de funções
comissionadas

Economia de

R$ 10 milhões/ano

2º PDV encontra-se em tramitação no Ministério do Planejamento



Os resultados obtidos na atividade-fim refletem 
a qualidade da gestão e da governança 
empresarial da EBC

Boletins ao vivo de
Contribuição para o
Fomento da Radiodifusão
Pública – CFRP R$ 3 bilhões

desde 2009 o recolhimento
da contribuição resultou em

depósitos existentes em caixa de

Vinculada à Lei de criação da EBC

Nova Gestão
Menor gasto

em custeio desde a sua criação

In�exão na relação custeio x investimento

Maior nível de
investimento

em 3 anos

Boa governança ampliou recursos para
compra de equipamentos de tecnologia

Orçamento da
EBC para 2019

Contará com R$ 614 milhões
sendo que R$ 340 milhões de

receita própria e vinculada proveniente
da CFRP, rendimento de investimentos,

serviços de publicidade legal e
institucional e serviços da NBR


