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Pesquisa TV Brasil 

A Ouvidoria, por meio do setor de Monitoramento e Gestão da Informação, realizou uma pes-

quisa qualitativa sobre a TV Brasil. O questionário com 10 perguntas foi enviado para 300 pes-

soas que entraram em contato com a emissora através da Ouvidoria, no segundo semestre do 

de 2015, para tratar de diversos assuntos do veículo. A seleção dos participantes foi aleatória. O 

índice de respostas foi de 18%.  

A pesquisa é para as atividades de Ouvidoria e tem como finalidade mapear a percepção do 

público sobre a TV Brasil. O público que respondeu é em maioria de homens com mais de 50 

anos, ensino superior completo e acompanha a TV Brasil em sinal aberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O público avaliou a qualidade da imagem e do som da TV Brasil. O resultado foi positivo sendo 

o maior percentual de avalições como muito bom ou bom. 

 

 

 

 

O questionário também verificou a opinião do público sobre a qualidade da programação: 

58,9% disseram que é muito boa, 31,3% classificaram como boa, 7,8% regular e 2% ruim. 
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A pesquisa procurou identificar quais os programas o público mais gosta. Como forma de asse-

gurar que o telespectador conhecesse o programa que iria apontar, no campo de resposta, não 

foram listados os nomes das atrações disponíveis na grade da TV Brasil. O próprio respondente 

precisou informar os programas.  

Nessa categoria, os citados com maior frequência foram: Alto Falante, Sem Censura, Repórter 

Brasil, Caminhos da Reportagem, Samba na Gamboa e Arte do Artista. Em menor proporção, 

houve menções à telenovela Windeck, Espaço Público, Hora da Criança, Partituras, Brasilianas, 

Ver TV, Stadium, Camarote 21, Expedições, Ciclos de Cinema e, de forma genérica, esporte, jor-

nalismo, musicais e documentários. 

Outra questão verificou se há algum programa na grade que o telespectador não gosta. Do to-

tal de respostas, 78% disseram que aprovam a programação e/ou não chegaram a citar na res-

posta nenhum programa que desaprova. Outros 22% apontaram algum programa. Os progra-

mas que receberam críticas foram Windeck, República do Peru, Sem Censura, Espaço Público, 

Hora da Criança e Samba na Gamboa. Como na questão anterior, houve menções genéricas ao 

documentário.  

Na seção de sugestões e comentários, o público apontou sobre a importância de continuar a 

investir no esporte, em continuar a veicular produções africanas e latino-americanas, informou 

também problemas de recepção do sinal da TV Brasil, sugeriu programas para serem reprisados 

ou incluídos na grade e propôs mudança nos horários dos programas de análise e filmes. 


