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PROGRAMA: 2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia 
 

OBJETIVO: 0964 - Ampliar e fortalecer o Sistema Público de Comunicação e Radiodifusão, buscando 

universalizar o acesso da população à programação complementar e diversificada de natureza 

educativa, artística, cultural, informativa, científica e promotora da cidadania. 

 
Órgão Responsável: Presidência da República 

 
Análise Situacional do Objetivo 

O biênio 2012/2013 foi de avanços, tanto do ponto de vista da gestão estratégica e das relações institucionais, quanto no 

que diz respeito ao salto de qualidade técnica da produção, empacotamento e distribuição de conteúdos, da ampliação 

do alcance dos sinais de radiodifusão e da conquista de novas audiências. 

 

Os anos de 2012/2013 foram fundamentalmente dedicados à organização das bases de sustentação da EBC como uma 

organização moderna e de ponta. A elaboração do Plano Estratégico foi norteador dos avanços propostos à Empresa, 

para que a mesma esteja à altura dos grandes desafios do projeto de construção da Rede Nacional de Comunicação 

Pública de Televisão e Rádio – RNCP/TV-Rádio, que com sua consolidação orientou um novo modelo de produção, 

empacotamento e distribuição que foi responsável pela distribuição de mais de 280 mil horas de conteúdos informativos, 

educacionais, artísticos, culturais, científicos, de cidadania e recreação para contribuir com a formação crítica das pessoas. 

 

A EBC possibilitou disponibilização do acesso à 163.112.374 pessoas, que representam 85,52% da população brasileira, 

distribuída em 3.580 municípios (64% dos municípios brasileiros, exceto os municípios de interseção), considerando a 

geração, emissão e retransmissão com rede própria de rádio e televisão terrestre. A metodologia utilizada para o 

levantamento dos municípios considerou o contorno de cobertura estabelecida pela regulamentação técnica do Ministério 

das Comunicações e ANATEL. 

 

Os avanços dos percentuais da população com acesso ao sinal de transmissão foram ampliados nas Regiões brasileiras, em 

função da redefinição da estratégia de distribuição para a TV Brasil, com o fortalecimento da rede parceira, por meio da 

Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão – RNCP/TV, e a inclusão da rede de transmissão das Rádios da 

EBC. 

 

A RNCP/TV é formada por 55 geradoras e 783 retransmissoras de TV aberta terrestre e pela Rede de Rádios da EBC, 

composta por 07 emissoras e 02 retransmissoras operadas diretamente. A RNCP/TV está presente em 24 estados mais o 

Distrito Federal, alcançando 1.782 municípios, e a Rede de Rádios da EBC, em 3.103 municípios. O redirecionamento da 

estratégia de inclusão da RNCP/TV e da Rede de emissoras de Rádio da EBC permitiu a ampliação da disponibilização do 

sinal terrestre de radiodifusão (TV e Rádio) da EBC. Além disso, os conteúdos da TV Brasil estão disponíveis para 15 

milhões de assinantes de TV fechada e cerca de 20 milhões de domicílios, que recebem o sinal por antena parabólica.  

 

A TV Brasil Internacional exibiu conteúdos para 65 países de quatro continentes, atendendo a demanda de informação dos 

brasileiros que residem no exterior e de países de língua portuguesa. 

 

No decorrer do biênio, a EBC, por meio de seus macroprocessos finalísticos (operacionais), dedicou-se a dar 

sustentabilidade às ações e políticas voltadas para sua missão primordial, que é a de prestar serviços de radiodifusão 

pública, visando a garantia do direito à comunicação e à promoção da cidadania e da diversidade.  

 

Assim, para garantir a produção de conteúdo e de programas, próprios e de parceiros, 24 horas nas grades de programação 

da TV Brasil, nas emissoras de rádio e no portal da EBC, a Empresa planejou e executou a inserção de novos programas, a 

produção e veiculação de campanhas e peças de serviços e utilidade pública, bem como a produção de conteúdos especiais 

em múltiplas plataformas, além de realizar coberturas e transmissões ao vivo de importantes eventos. 

 

Em 2013, 39% da programação exibida foi produzida pela própria EBC, 2% a mais que em 2012. Mais de 53% foi 

composta por conteúdos adquiridos mediante licenciamentos (31,2%) e parcerias (22,1%) e pouco menos de 8% realizada 

em regime de coprodução. Em 2012, o percentual adquirido de licenciamentos e parcerias foi de 63%, sendo 3% de 

coprodução.  A produção própria se dedicou ao desenvolvimento de projetos que foram lançados no segundo semestre, 

como as novas temporadas ABZ do Ziraldo, Aglomerado, Samba na Gamboa e Sem Censura e as novas produções 

Memória do Brasil e O Teco Teco.  
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A EBC, por meio da TV Brasil, superou em mais de 300% a cota legal de exibição de produção independente, atingindo o 

percentual de 22,4% em média, com acréscimo de 49% em relação à produção independente (15%) em 2012. A produção 

regional teve aumento significativo em 2013, atingiu 31% do total exibido, um acréscimo de 210% em relação à exibição 

do conteúdo regional (10%) em 2012. O conteúdo internacional permeou 24% da programação anual.  

 

Todas essas ações foram analisadas e aprovadas pelo Comitê de Programação e Rede, contribuindo assim para a sinergia 

entre os veículos da Empresa, e também para que alguns projetos pudessem ser realizados com transmissões simultâneas e 

tivessem um aproveitamento em outras grades de programação. 

 

A programação direcionada ao público infantil diariamente foi assistida por pelo menos 1,2 milhão de telespectadores em 

2013. Também foi mantida a exibição de seis horas diárias com conteúdos voltados a faixa etária que vai da pré-escola à 

adolescência, com temas que tratam de educação, cultura, meio ambiente e cidadania. 

 

Outro foco prioritário da programação da TV Brasil, em todos os veículos, foi a consolidação dos valores e a discussão de 

temas ligados aos Direitos Humanos. A participação da EBC no Fórum Mundial de Direitos Humanos foi intensa, tanto 

nos debates quanto na divulgação deles, incluindo a criação de uma Rádio “temporária” para a transmissão local das 

discussões, como o que foi feito em 2012, durante a Rio+20. 

 

Levando as discussões para a prática, a TV Brasil passou a oferecer legendagem oculta em 99,2% da sua programação, 

atendendo às necessidades de pessoas com deficiência auditiva no dobro de tempo preconizado pela lei, além de cinco 

horas e meia semanais, em média, de audiodescrição (também superando a previsão legal, de quatro horas semanais), no 

uso do recurso direcionado às pessoas com deficiência visual.  

 

O telejornalismo lançou o novo horário da primeira edição do Repórter Brasil, agora ao meio-dia e totalmente exibido do 

Rio de Janeiro, abrindo mais espaço para a informação na hora do almoço. Logo em seguida ficaram alocados os horários 

para a informação local nas cidades do Rio e São Luís. São Paulo e Brasília ganharão seus telejornais locais ainda no 

primeiro trimestre de 2014, consolidado a mudança – largamente discutida e construída com o Conselho Curador.  

 

O jornal vai ao ar dos novos estúdios do Rio, que ganharam versões similares em formato e funcionalidade em Brasília (de 

onde passou a ser integralmente gerado o Repórter Brasil Noite) e São Paulo, modernizando e fortalecendo a identidade do 

telejornalismo da TV Brasil. No formato de “lounge”, e permitindo mudanças de cor graças a um sistema de iluminação a 

“led”, o novo espaço também abriga programas de debates, telejornais locais e horários de esportes (como o Stadium, No 

Mundo da Bola e as aberturas de transmissões da Série C), reforçando visualmente a unidade editorial dada pela Direção 

de Jornalismo. 

 

No sentido de fortalecer os laços dos veículos da EBC com o Brasil que não costuma aparecer nas redes nacionais, a 

Empresa transmitiu a Série C do futebol brasileiro em 2013 em suas emissoras de TV e Rádio, bem como na internet, 

especialmente nas redes sociais.  

 

O resultado foi expressivo. A TV Brasil, tanto via parabólica ou por meio de suas parceiras em cidades como São Luís, 

João Pessoa, Campina Grande, Goiânia, Cuiabá, Belém e Fortaleza, mobilizou os torcedores que viram - muitos pela 

primeira vez - seus times em rede nacional. Em Pernambuco, as medições do IBOPE indicaram que a TV Universitária 

atingiu índices de audiência inéditos na Grande Recife por cinco finais de semana consecutivos do período da Série C. Nos 

dias dos jogos decisivos do campeonato (03/11, 17/11 e 01/12), liderou a audiência média durante toda a partida. 

 

Além da Série C, houve 134 transmissões ou flashes relacionados a coberturas especiais do jornalismo e 1.058 chamadas 

dos telejornais de rede. No Distrito Federal foram 838 edições do Repórter Brasil, que totalizaram 417 horas de produção. 

Dentre telejornais de rede, locais, programas esportivos e especiais semanais do jornalismo, como Caminhos da 

Reportagem, Observatório da Imprensa, Brasilianas.org ou ParaTodos foram 3.720 edições, que ocuparam 1.541 horas de 

programação.  

 

Aproximadamente 2,5 milhões de pessoas assistiram diariamente a programação da TV Brasil, através de televisão aberta, 

em resultados auferidos por uma medição que abarca apenas seis das principais capitais brasileiras.  

 

De 2012 para 2013, a audiência média da TV Brasil cresceu nas três capitais onde possui emissoras próprias com sinal 

analógico, e onde teve índices medidos pelo IBOPE. Os dados foram captados entre 1 de janeiro a 31 de dezembro, no 

horário entre 6:00h até 5:59h do dia posterior, nas praças de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. 
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A média aritmética de crescimento da audiência foi de 28,07%, sendo que o Rio de Janeiro cresceu 3,85%, São Paulo 

37,50%, e o Distrito Federal, 42,86%. A Empresa tem, agora, um quadro mais claro do comportamento de seus 

telespectadores nos determinados períodos do dia, de que canal vem, e para que canal vão, nos diversos horários, seus 

perfis e seus hábitos como telespectador. 

 

Tendo como base as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio e Brasília (cujos comportamentos de audiência são medidos 

pelo IBOPE), a média ponderada do crescimento da TV Brasil, de 2012 para 2013, é de 17,7%. A média de audiência do 

Rio de Janeiro cresceu 3,85%, em São Paulo verificou-se um crescimento de 37,50% e em Brasília 42,86%. Cada praça 

possui um tamanho de amostra diferente. No Rio de Janeiro, 1% de audiência equivale 38.622 domicílios, em São Paulo 

61.953 e no Distrito Federal 7.914. Somando as praças, temos no total de 108.489 domicílios. 

 

Equivale dizer que, ao longo de 24 horas dos 365 dias de 2013, cerca de 20 mil famílias destas regiões estiveram 

permanentemente sintonizadas na programação da emissora. É preciso lembrar que somente 16 áreas metropolitanas do 

país são monitoradas pelo IBOPE. Não há dados sobre o interior. E a EBC só tem acesso direto a seis destas regiões, por 

força de contrato.  

 

Em relação à TV Brasil, houve crescimento da audiência nas praças de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, no 

número de programas da TV Brasil que tiveram média acima de 0,50%, tanto proporcionalmente quanto em números 

absolutos. 

 

São Paulo é uma praça em que a TV Brasil tem dificuldades de audiência, por ser o último entrante em um mercado 

bastante sedimentado e pelo o fato de se localizar no canal 61 e 62 no UHF. Os números ainda são baixos, entretanto pode-

se perceber certo crescimento de 2012 para 2013. Enquanto em 2012 55 programas tinham superado 0,50% de audiência 

média, em 2013 esse número subiu para 115, numa elevação de 100% , o que denota significativo crescimento. 

 

O Rio de Janeiro apresentou um pequeno aumento proporcional de 2,7% no número de programas que tiveram médias 

acima de 0,50%, passando de 16,2% para 18,9% do total da programação. Percebe-se também um aumento absoluto em 

relação ao número de programas que superaram 0,50%, (405) mesmo com a retirada do ar de 143 programas ao longo do 

ano. O gênero que teve o maior aumento proporcional foi o musical, passando de 12,5% para 22,8%. Os programas 

infantis também tiveram um aumento de 22,5% para 29,4% de números de programa acima de 0,50% de média, em 

relação ao número de programas no gênero. 

 

No Distrito Federal foi verificado aumento do número de programas que superaram a audiência em 0,50%. A praça teve 

1.272 programas com média maior que 0,50%, mesmo com a redução de 217 programas exibidos em 2013. Passando de 

12% para 20% o total de programas da grade com média de audiência maior que 0,50. Os gêneros que apresentaram maior 

crescimento foram:  Musical (de 15,2% para 36,8%);  Religioso (de 20,2% para 36,1%); Esportivo, puxado pela Série C 

(de 10,1% para 24,7%), e o Jornalismo (de 11% para 25,7%). O crescimento proporcional se deu em praticamente todas as 

categorias. 

 

Em Porto Alegre, o número de programas que tiveram acima de 0,50% de audiência média foi relativamente pequeno, 

apenas 165 de 3.238, o que totaliza 5,1% dos programas exibidos. A empresa está levantando informações para avaliar se 

a qualidade do sinal está ocasionando esse resultado. Apesar disso, programas como “Rio Grande Rural” e “Viola Minha 

Viola” (Musical), superaram costumeiramente 0,50% de audiência média, sendo que o “Viola Minha Viola” teve, em 

todas suas edições mensuradas no período, média superior a 0,90%. 

 

Em Recife ocorreram os melhores números das praças analisadas. Sua posição dentro do line-up - entre as duas emissoras 

com maior audiência - ajuda a boa performance. Mais de ¾ dos programas superaram 0,50% de audiência média. O carro-

chefe da emissora são os programas infantis, dos quais 97,4% superaram 0,50% de média no período mensurado. Pode-se 

ver ainda categorias que tiveram uma grande proporção de programas com desempenho superior a 0,50% de média, como 

Jornalismo (83,1%); Esportes (80,3%); Religiosos (76,9%) e Saúde/Turismo (70%). O gênero de menor proporção é a 

Educativo (42,9%). Os números altos permitem a elaboração de estudos mais qualificados de audiência e de observação de 

tendências de hábitos.  

 

Em Salvador, os programas mais vistos da emissora foram os de conteúdo infantil, responsáveis por metade (49,3%) de 

todos os programas da emissora que superaram 0,50% de audiência média.  

 

Dentre todos os infantis exibidos; 62,9% dele superaram 0,50% de média. Outras categorias tiveram metade de seus 

programas com média acima de 0,50%, sendo: 51,6% Jornalísticos; 48,8% das Séries e Filmes e 48,6% dos Esportivos. 
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O biênio foi marcado pela implementação das atividades definidas no Plano Estratégico 2012/2022 e nos Plano de 

Trabalhos Anuais. As mudanças da gestão foram norteadas por quatro eixos estratégicos: Organização Administrativa, 

Missão e Resultados, Qualidade dos Serviços e Produtos e Diversificação da Receita. 

 

O eixo Organização Administrativa teve como base ações orientadas para a aprovação do novo conceito de Estrutura com 

o Redesenho do Organograma da EBC, e para a internalização das atividades desenvolvidas pela Associação de 

Comunicação Educativa Roquete Pinto – ACERP, assim como reformulação e alinhamento com o PPA 2012/2015. Tudo 

isso para assegurar a convergência de esforços na busca da visão de futuro da Empresa ("Ser referência em Comunicação 

Pública”) e no aprimoramento da gestão e execução da EBC de forma integrada e sistêmica, visando o alcance da missão 

“Criar e difundir conteúdos que contribuam para a formação critica das pessoas”. 

 

A intensificação do foco na Missão e nos Resultados promoveu a implementação de uma nova fase da Gestão Estratégica, 

a partir do monitoramento (acompanhamento das métricas das ações e dos resultados) sistematizado da estratégia e da 

execução física. O objetivo foi assegurar a evolução dos indicadores institucionais de resultados do PPA 2012/2015 e a 

execução do Plano de Trabalho.  

 

O destaque na intensificação do foco na Missão e nos Resultados foi o projeto-piloto Brasil 4D, com iniciativa e 

coordenação da EBC, que beneficiou 100 famílias de João Pessoa, na Paraíba, durante os quatro meses de sua execução. O 

projeto, que disponibiliza aplicações e programas interativos em linguagem televisiva gratuita e permite ao telespectador 

acessar informações e serviços públicos, foi uma experiência precursora para a TV digital pública interativa voltada para a 

população de baixa renda.  

 

Com relação à Qualidade dos Serviços e Produtos, o principal resultado foi o avanço na melhoria da qualidade do sinal, 

com a conclusão da instalação do novo sistema irradiante e do transmissor analógico da TV Brasil em São Luís. Outro 

resultado relevante foi a audiência do Portal EBC, que, no ano, alcançou 16,2 milhões em acessos na internet.  

 

Na área de produção, foi dedicado ao desenvolvimento de projetos lançados no segundo semestre, com as novas 

temporadas ABZ do Ziraldo, Aglomerado, Samba na Gamboa e Sem Censura e as novas produções Memória do Brasil e 

O Teco Teco. 

 

Nos dois anos, a EBC colecionou vários prêmios e colocou em destaque assuntos que não fazem parte da pauta cotidiana 

dos veículos comerciais, entre os quais: 

 

 Prêmio Pecuária Sustentável de Jornalismo - Série de Radiojornalismo: Práticas Sustentáveis no Cerrado. 

 34º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos - Caminhos da Reportagem: Crimes da 

Ditadura. 

 Prêmio Anamatra de Direitos Humanos 2012 - Caminhos da Reportagem: Nosso lixo. 

 Prêmio ANTF- Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários - Caminhos da Reportagem -Trens do 

Brasil. 

 Prêmio APEX - Caminhos da Reportagem: O Brasil que exporta. 

 Prêmio IEV Mídia Cultural 2012 - Caminhos da Reportagem: Vale do Paraíba. 

 Prêmio Jornalista Abdias Nascimento - Caminhos da Reportagem: O Negro no Brasil, Brilho e Invisibilidade. 

 Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica - Agência Brasil: Amapá faz mutirão de cirurgias plásticas em vítimas 

de escalpelamentos. 

 Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos - Rádio Nacional da Amazônia: Crimes contra Indígenas 

na Ditadura 

 Prêmio Jornalista Amigo da Criança – ANDI - Radioagência Nacional: Jornalista Juliana César Nunes 

 Troféu Mané Garrincha - Categoria "Melhor Radialista"- Rádio Nacional de Brasília AM: Jornalista Luciano 

Barroso 

 Prêmio Microcamp de Jornalismo - Caminhos da Reportagem: O Lixo Eletrônico no Brasil 

 Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo - Série de reportagens Repórter Brasil: Operação Condor 

 Troféu Mané Garrincha - Categoria "Melhor Narrador Esportivo" - Rádio Nacional de Brasília – AM: Radialista 

André Luiz Mendes 

 Prêmio Sindiverde – Fortaleza/CE - Caminhos da Reportagem: O Nosso Lixo. 

 Prêmio Camélia da Liberdade Ação Afirmativa – Primeira Temporada do programa Nova África; 

 Prêmio Imprensa Embratel – Melhor reportagem Cinematográfica – Repórter Rio – Trabalho cinematográfico do 

Repórter Marco Motta. ; 



37 Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia 

 

 

 Prêmio Andifes de Jornalismo - Agência Brasil com a série de matérias especiais Escola de Fé: a religião na sala 

de aula.  

 Prêmio Internacional Roche/Fundação Gabriel Garcia Márquez de Jornalismo em Saúde, Programa “Caminhos 

da Reportagem” com tema: A vida por um fio; 

 Prêmio TRE/RJ - Categoria Online - Reportagem da Agência Brasil do Rio de Janeiro sobre a importância do 

voto.  

 Prêmio AMB de Jornalismo - Concedido pela Associação dos Magistrados Brasileiros, na categoria 

webjornalismo, para a Série de reportagens sobre “À espera de um lar”.  

 Prêmio Abraciclo de Jornalismo – Categoria Televisão - Programa “Paratodos” venceu na categoria televisão, 

com a matéria "Canal Motoboy". 

 A série “Reciclagem: do combate ao desperdício à oportunidade de negócio” do radiojornalismo foi a vencedora 

de 3 prêmios.  

 Prêmio Allianz Seguros no tema Sustentabilidade – Mudanças Ambientais.  

 Prêmio Jornalistas&Cia/HSBC de Imprensa e Sustentabilidade. 

 Prêmio Abrelpe de Reportagem, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Sólidos. 

 

O Portal EBC recebeu seu primeiro prêmio, logo depois de completar um ano de existência: Prêmio A Rede, categoria 

Melhor Conteúdo de Interesse Público. 

 

O programa Expedições foi um dos vencedores do Prêmio Petrobras de Jornalismo 2013. Com o episódio “Krajcberg, o 

grito da Natureza”, o programa recebeu, na categoria nacional, o Prêmio Reportagem Cultural Televisão. 

 

O projeto piloto Brasil 4D recebeu o Troféu SET 2013, durante o Congresso da Sociedade de Engenharia de Televisão 

(SET). No mesmo dia, durante o LA Cumbre TV Abierta 2013, em Nova Iorque, Estados Unidos, o projeto foi agraciado 

com a menção especial pela contribuição para a TV aberta. 

 

A Rádio Nacional de Brasília foi finalista no Prêmio ADEP-DF, com as reportagens. “Os Direitos das Crianças – 

Garantias Constitucionais e o ECA”, da jornalista Katiana Rabêlo, e “A Importância da paternidade responsável na vida da 

criança”, das jornalistas Jéssica Gonçalves e Luisa Caetano. 

 

Os destaques da plataforma de Rádio foram a transmissão da Copa das Confederações e a cobertura, pela Rádio Nacional 

FM Brasília, dos Festivais da América do Sul, e das festas de São João pelas Rádios da EBC. Destaca-se também a 

conclusão do processo de tombamento do prédio da Rádio Nacional do Rio de Janeiro como Patrimônio Histórico 

Nacional. 

 

O monitoramento da execução do Plano de Trabalho proporcionou às áreas operacionais a visualização quantitativa e 

qualitativa dos conteúdos produzidos pelos veículos das plataformas de TV, rádio e web. Isto tem possibilitado mais 

eficiência das medidas corretivas adotadas na produção de conteúdos e prestação de serviços, sobretudo com relação às 

exigidas por  Lei.  

 

A Diversificação da Receita tem sido observada com a reestruturação da estratégia de negócios e serviços. Mesmo com as 

dificuldades enfrentadas, a EBC alcançou recorde na receita de captação com o crescimento de 296% relativamente aos 

últimos quatro anos. A nova Política de Captação de Recursos possibilitou alcançar o patamar de R$ 100,32 milhões em 

2013 contra R$ 81,49 milhões com venda de serviços e exibição de apoio institucional no ano de 2012.  

 

Além disso, os avanços nas negociações junto ao TCU, referentes ao processo de credenciamento que permitirão à EBC 

efetuar contratações de serviços especializados de forma mais ágil, e a decisão judicial em 1ª instância sobre a 

Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública – CFRP, favorável à EBC, ações que contribuirão para a ampliar as 

receitas da Empresa. Em relação ao processo de credenciamento, o TCU entendeu, por decisão do plenário, que a 

possibilidade de utilização da figura do credenciamento é viável às atividades da EBC, dentro dos limites julgados pelo 

Tribunal. A decisão em questão oferecerá à EBC possibilidades de melhoria nas suas atividades, bem como de melhor 

atendimento de clientes demandantes da EBC na prestação de serviços oferecidos pela Empresa.  

 

Dois grandes eventos foram realizados em 2013: o Colóquio Internacional de Ouvidorias de Comunicação Pública e o IV 

Fórum Internacional de Mídias Públicas na América Latina, que contou com a participação de países das Américas e da 

Europa. Além disso, a EBC também sediou a 4ª Reunião do Conselho Executivo União Latino-Americana de Agências de 

Notícias – ULAN e a 6ª Assembleia da Aliança das Agências de Informação de Língua Portuguesa (ALP).   
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A Comunicação Interna desenvolveu ações de integração e compartilhamento de informações com os Empregados, 

fazendo uso da Intranet e Murais em todas as Regionais, além de ações como a Sessão Pipoca, que apresentou em primeira 

mão aos empregados programas e filmes exibidos na grade da TV Brasil. As relações com a imprensa foram intensificadas 

no sentido de divulgar programas e promover os veículos. 

 

Vale ressaltar que a EBC, na busca de maior efetividade para a medição do alcance da malha de transmissão de 

radiodifusão pública, está efetuando a contratação de uma consultoria especializada em cobertura de sinal de TV para 

utilização de metodologia mais eficaz e tecnologicamente adequada. No caso da cobertura do sinal das Rádios, o estudo de 

alcance do sinal produzido pela Universidade de Brasília, foi concluído em 2013.   

 

 
 

Metas 2012-2015 
 

· Ampliar a cobertura da TV Brasil Internacional. 

Análise Situacional da Meta 

A EBC encerrou o ano de 2013 com a cobertura de 65 países, destacando-se no biênio 2012/2013 o início das operações 

no Japão, onde moram 210 mil brasileiros. Desta forma, a Empresa está presente na Europa, África, América do Sul, 

América do Norte, América Central e outros países da Ásia. 

 

Registra-se uma redução de 2 países em relação ao ano de 2012. A redução foi ocasionada pela não aceitação dos 

operadores Latinos Americanos de oferecer em sua grade programas dublados e legendados em Espanhol, nos moldes do 

antigo Canal Integracion, gerido pela EBC. Desta forma, as transmissões da TV Brasil Internacional foram suspensas para 

Costa Rica e Honduras.  

 

Novas negociações foram abertas com quatro operadoras em Honduras: MEGACABLE, HONDUVISIÓN, DIGICABLE e 

CABLE SISTEMA DE RL, que já receberam autorização da TV Brasil Internacional para retransmitir o sinal. As 

transmissões iniciarão em 2014 após a análise da programação da TV Brasil Internacional pelas parceiras. 

 

As negociações com a Globecast, da França não evoluíram em razão da inviabilidade financeira da EBC que teria que 

pagar para ter seus conteúdos exibidos. Outras alternativas serão prospectadas na Europa, em 2014. 

 

Meta quantificável ? 

Sim 

Quantidade alcançada 

65 

Data de Referência 

31/12/2013 
 

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data 

Exterior 80 unidade 65 31/12/20

13 

 

 
 

· Ampliar a cobertura do sinal terrestre de radiodifusão (rádio e televisão), por meio de geração própria ou da 
Rede Nacional de Comunicação Pública, para garantir disponibilidade de acesso à população brasileira. 

Análise Situacional da Meta 

 

Em 2013, a EBC possibilitou disponibilização do acesso a 163.112.374 pessoas, que representam 85,52% da população 

brasileira distribuída em 3.580 municípios (64% dos municípios brasileiros, exceto os municípios de interseção) 

considerando a geração, emissão e retransmissão com rede própria de rádio e televisão terrestre. A metodologia utilizada 

para o levantamento dos municípios considerou o contorno de cobertura estabelecida pela regulamentação técnica do 

Ministério das Comunicações e ANATEL. 

 

Os avanços dos percentuais da população com acesso ao sinal de transmissão foram ampliados nas Regiões brasileiras, 

em função da redefinição da estratégia de distribuição para a TV Brasil com o fortalecimento da rede parceira por meio 

da Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão – RNCP e da inclusão da rede de transmissão das Rádios da 

EBC. A malha de transmissão de radiodifusão terrestre da EBC, considerando a parceria com a RNCP/TV e o alcance 

das emissoras de Rádio (OC e FM), disponibiliza acesso a todos os Estados dessas Regiões via Rádio e/ou via Televisão.  

 



39 Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia 

 

 

A Rede exibidora da TV Brasil é formada por 52 geradoras e 727 retransmissoras de TV aberta terrestre e pela Rede de 

Rádios da EBC, composta por 07 emissoras e 02 retransmissoras operadas diretamente. A rede está presente em 24 

estados mais o Distrito Federal, alcançando 1.782 municípios e a Rede de Rádios em 3.103 municípios. Além disso, os 

conteúdos da TV Brasil estão disponíveis para 15 milhões de assinantes de TV fechada e 20 milhões de domicílios que 

recebem o sinal por antena parabólica.  

 

Na Região Centro-Oeste a EBC conta com 5 geradoras e 34 retransmissoras de televisão e 03 emissoras (AM e FM), 1 

(FM) retransmissora e 1 repetidora (AM) de rádio, em Brasília. Na região Norte, a EBC possui 5 geradoras e 98 

retransmissoras de televisão, e a Rádio, disponibiliza 01 emissora (AM) e uma retransmissora (FM) em Alto Solimões - 

Amazonas Vale ressaltar que os Estados do Amapá e Rondônia ainda encontram-se em fase de negociação para 

instalação de geradoras da TV por meio de parcerias com emissoras públicas locais e com as universidades federais de 

ambos os estados para participarem da rede. As Regiões Centro-Oeste (98,34%) e Norte (100%) são as quais apresentam 

maior disponibilização de acesso ao sinal de TV e Rádio da EBC às populações.  

 

A Região Sudeste (96,71%) conta com disponibilidade de acesso das Rádios (MEC – FM/AM e Nacional do RJ/AM) e 

também da TV Brasil, onde a empresa tem 26 geradoras e 256 retransmissoras (próprias e parceiras) participantes da 

Rede Nacional de Comunicação Pública - RNCP/TV consolidando a maior parte da rede de transmissão de televisão 

pública, entre as Regiões brasileiras. Esta parcela da rede cobre os Estados do RJ, MG e SP.  

 

Na Região Nordeste, a EBC possui 10 geradoras e 249 retransmissoras (próprias e parcerias) de televisão e nenhuma 

emissora própria de Rádio instalada na Região. Em relação à TV Brasil, a EBC intensificou esforços para ampliar a 

disponibilidade de acesso junto à TV Pernambuco para o exercício de 2013 para funcionamento em 2014. Com relação à 

disponibilidade de acesso ao sinal da TV Brasil na Região Sul, onde a empresa possui 6 geradoras (própria e parceira), 

em maio/2013 foi inaugurada a geradora própria digital em Florianópolis que possibilitará novas parcerias e a ampliação 

da disponibilidade de acesso. A estratégia para ampliar o acesso nessa Região encontra-se em execução por meio de 

negociações já em andamento com a TV Educativa do Rio Grande do Sul – TVE/RS e TV Educativa do Paraná – 

TVE/PR. Na Região Sul, a Rede de Rádio da EBC não tem disponibilidade de sinal, entretanto está identificando 

parceiros junto às rádios publicas existentes nessa Região para o desenvolvimento de parcerias em 2014. As Regiões Sul 

(60,71%) e Nordeste (73,66%) são as áreas que apresentam a menor disponibilidade de acesso à radiodifusão pública, 

tanto com relação a televisão, quanto as emissoras de Rádio. 

 

A ampliação da cobertura das emissoras de Rádios de Ondas Curtas (OC) da EBC em operação, nas Regiões Norte, 

Nordeste e Centro- Oeste está condicionada aos investimentos em novos transmissores, bem como na definição da 

tecnologia do padrão digital para rádios. Vale ressaltar que essas Regiões, são prioridades estratégicas para a atuação das 

emissoras de Rádio da EBC, por serem grandes áreas não alcançadas por outras frequências. 

 

Por outro lado, a qualidade e ampliação do acesso à radiodifusão pública terrestre (Rádio e TV) estão condicionadas à 

disponibilidade de investimentos na infraestrutura tecnológica, para que a EBC faça a modernização do seu parque para 

distribuição do sinal em qualidade HD (High Definition ou Alta Definição) do rádio e da televisão. Por outro lado, para 

que o processo de digitalização da RNCP/TV e Rádios possa acontecer de forma integral será necessário a realização de 

investimentos também nas emissoras parcerias.  

 

Meta quantificável ? 

Sim 

Quantidade alcançada 

85,52 

Data de Referência 

31/12/2013 
 

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. 

Alcançada 

Data 

Região Centro-Oeste  

Região Nordeste 

Região Norte 

Região Sudeste 

Região Sul 

90 

80 

100 

90 

70 

% 

% 

% 

% 

% 

98,34 

73,66 

100 

96,71 

60,71 

31/12/2013 

31/12/2013 

31/12/2013 

3112/2013 

31/12/2013 
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· Ampliar a cobertura geográfica dos sinais de radiodifusão em Ondas Curtas (OC) da EBC para assegurar a 

recepção radiofônica às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, não alcançadas por outras frequências. 

Análise Situacional da Meta 

A EBC ao concentrar suas metas nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, priorizou o acesso a populações de regiões 

carentes da radiodifusão pública em ondas curtas (OC) e ondas tropicais (OT), onde a iniciativa privada não opera. 

Encontra-se em discussão no Brasil o padrão digital para o rádio, que poderá alterar o rumo dos investimentos da EBC 

nos próximos anos, o que contribui, também, para a redução da velocidade da expansão prevista na meta. 

 

Além disso, os estudos e discussões acerca do Rádio Digital geraram indefinição sobre a escolha desse padrão e 

influenciou a decisão estratégica da EBC de adiar os investimentos nesses transmissores. 

 

A EBC encomendou um estudo junto à Universidade de Brasília - UnB, no qual foi concluído, e tem como objetivo 

medir o alcance efetivo dos transmissores da EBC que se encontram em operação há 35 anos. Esse estudo contribuirá 

para as discussões do padrão da rádio digital. 

 

Nas Regiões Norte (99,23%) e Centro-Oeste (39,51%) a meta já se encontra bem próximo do programado, os dois 

transmissores encontram-se dedicados a essas regiões. Com relação à Região Nordeste (10,66%), os equipamentos 

disponíveis não apresentam capacidade técnica para fazer a cobertura de grande parte dos municípios dessa Região, 

sendo necessária a ampliação para a cobertura. 

 

Meta quantificável ? 

Sim 

Quantidade alcançada 

49,28 

Data de Referência 

31/12/2013 
 

Regionalização da Meta Tot

al 
Unidade Qtde. 

Alcançada 
Data 

Região Centro-Oeste  

Região Nordeste 

Região Norte 

40 

25 

100 

% 

% 

% 

39,51 

10,66 

99,23 

31/12/2013 

 

31/12/2013 

31/12/2013 

 

Iniciativas 
 

· 044B - Implantar o Sistema Operador da Rede Nacional de Televisão Pública Digital 

Individualizada: Sim 

Análise Situacional da Iniciativa 

Em 2013 a EBC concluiu o primeiro Piloto do projeto: O Brasil 4D (Desenvolvimento, Democracia, Diversidade e 

Digital) que testou a disponibilização de aplicações e programas interativos em linguagem televisiva gratuita permitindo 

ao telespectador acessar informações e serviços públicos no ambiente de TV Digital. A partir do domicílio, e com um 

simples toque no controle remoto, era possível ter acesso a serviços públicos como marcação de consultas, oferta de 

empregos e benefícios sociais. 

 

Trata-se de experiência inovadora e precursora para a TV digital pública interativa voltada para a população de baixa 

renda, ou seja, uma tecnologia digital e social que estimula as pessoas ao exercício da cidadania plena, para todas as 

classes sociais e faixas etárias. A interatividade é proporcionada pelo Ginga, o aplicativo desenvolvido como software 

livre no Brasil. 

 

O piloto teve a coordenação da EBC e contou com a parceria de empresas públicas e privadas (indústria de transmissão, 

recepção e de software), operadora de telefonia, universidades, poderes executivos e legislativos. Durante 

aproximadamente 4 meses (Dez/2012 a Mar/2013), foi implementado junto a cem famílias de João Pessoa, na Paraíba. 

 

Concomitante à realização do projeto o Banco Mundial aplicou uma pesquisa para avaliar os impactos sociais do projeto 

junto a comunidade beneficiada e os principais resultados do projeto foram: 
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- Aumento de conhecimentos sobre direitos e deveres sociais (71%); 

- Emissão de documentos (83%); 

- Melhoria na qualificação das pessoas (100%); 

- Oferta de empregos (89%); 

- Prevenção de problemas de saúde (82%); 

- Educação financeira (45%); 

 

O piloto constatou e efetividade da utilização do Brasil 4D e as etapas posteriores preveem negociações com atores 

públicos e privados para a execução de nova etapa de testes do Brasil 4D, ampliando o número de famílias, para consolidar 

a efetividade do projeto. 

 

Cabe ressaltar que se trata de uma experiência que comprova a eficácia de uma aplicação para a transmissão digital 

terrestre – a interatividade.  

 

Por outro lado, importante ressaltar-se alguns pontos necessários para a disseminação da TV Digital no Brasil, com relação 

à implantação do sistema operador de rede nacional de televisão pública digital: 

 Existência de um projeto público para operação de rede de televisão digital para implementação de toda a 

migração e gestão dessa iniciativa; 

 Formulação e aplicação de uma política prévia de investimentos em infraestrutura de comunicação para o tráfego 

de sinal televisivo; 

 Investimentos cadenciados, bem como estratégias de interiorização dos investimentos em infraestrutura.  

 Atuação dos Estados e da iniciativa privada com alta capacidade de investimentos. 

 

As variáveis, acima citadas, demandam ações articuladas. Desta forma, a EBC está promovendo ações de divulgação e 

conscientização sobre a importância de se instalar um operador de rede, junto às emissoras públicas e privadas, bem como 

à entidade representante do setor o Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD). O resultado é a identificação da 

necessidade de elaboração de um planejamento entre setores público e privado, na área de radiodifusão (TV), que 

contemple as necessidades de ambos os segmentos e viabilize o processo de recepção do sinal digital em todos os 

domicílios. 

 

 


