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

Tipo de programa: Temático

Informações Básicas

OBJETIVOS

Objetivo: 1062 - Ampliar a produção e o acesso da sociedade a conteúdos multimídia, de natureza educativa, artística, cultural, informativa, cientifica e

promotores da cidadania, ofertados de forma colaborativa pela Rede Nacional de Comunicação Pública.

Informações Básicas

Órgão: Presidência da República

Informações do Monitoramento

Análise Situacional do Objetivo: O Plano Plurianual – PPA 2016/2019 foi elaborado consoante com o Plano Estratégico da EBC e tem como objetivo

avançar na consolidação de um Sistema Público de Radiodifusão Sonora e de Sons e Imagens, um sistema complementar ao sistema privado, conforme

previsto no artigo nº 223 da Constituição Federal.

A Comunicação Pública e a EBC, têm os seguintes desafios a enfrentar até 2019: 1) ampliar e diversificar seu público; 2) direcionar seu foco estratégico

para a oferta de conteúdos multimídia, próprios, de parceiros, de colaboradores ou de produtores independentes; 3) Melhorar o suporte tecnológico; 4)

qualificar seus profissionais.

Nesse sentido, a EBC estruturou o PPA 2016/2019, concentrando esforços em duas principais prioridades. Primeiro, a prioridade de disponibilidade de

acesso, que está correlacionada ao objetivo estratégico priorizado para 2016/2019, que é a consolidação de uma Rede Nacional de Comunicação Pública de

Televisão e Rádio, com a implantação e operação de emissoras de rádio e televisão do Governo Federal, para atuar em cooperação e colaboração com outras

entidades públicas e privadas que explorem serviços multimídia de comunicação e radiodifusão, conforme estabelece a Lei de Criação da EBC nº

11.652/2008.

A segunda prioridade, qualidade dos conteúdos, correlaciona-se com os resultados do objetivo estratégico de ampliar a produção de conteúdos multimídia,

bem como a produção de conteúdos e ampliação de acesso para a plataforma Web (Agência Brasil, Portal EBC e sites TV Brasil, Rádios EBC e TV Brasil

Internacional).

O alcance de resultados efetivos da política de Comunicação Pública, tem relação direta com a ampliação da cobertura em sinal digital da TV Brasil e da

cobertura das Rádios Públicas.

	Nesse sentido, o objetivo, as metas sob execução da EBC no PPA 2016/2019, e as iniciativas foram definidas com base na estratégia da Empresa e à Política

Pública de Comunicação do Governo Federal, que prevê a digitalização da televisão no Brasil e a ampliação de oferta de conteúdos multimídia.

	A meta 1 - Ampliar a cobertura em sinal digital da televisão - será resultado da consolidação da Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão. A

meta 2 – Ampliar a cobertura das Rádios Públicas - será resultado da implantação da Rede Nacional de Comunicação Pública de Rádios – RNCP/Rádios,

que tem como foco dar capilaridade aos conteúdos produzidos e veiculados pelas Rádios da EBC por meio de 23 emissoras de rádio pública com frequência

FM, as quais somam-se mais 87 emissoras de rádio AM e FM consideradas como parceiras eventuais.

	A execução das metas de TV e de Rádio e o alcance do objetivo sob a responsabilidade da EBC foram impactados pela conjuntura política e pelas restrições

orçamentárias do Estado Brasileiro, na correlação direta com a mudança do cronograma de digitalização da televisão no Brasil, que a Portaria do Ministério

das Comunicações nº 378/2016 postergou para 31 de dezembro de 2023.

Esse contexto afetou também as três iniciativas previstas no PPA: “acesso universal por meio da TV Digital interativa”, “fomento de parcerias para

ampliação da oferta de conteúdos multimídia” e “promoção da expansão de infraestrutura de transmissão dos canais públicos de Televisão, Rádio e Web”.

Apesar disso, alguns avanços foram possíveis de serem alcançados, como por exemplo, quanto ao acesso universal por meio da TV Digital interativa, onde

foram distribuídos, em todas as cidades que já realizaram o desligamento do sinal analógico, receptores (Set Top Box - STB) aos beneficiários do Cadastro

Único para recepção do sinal digital, sendo boa parte deles com o middleware Ginga, mecanismo necessário para receber interatividade na TV.

Em relação à iniciativa de fomento de parcerias para ampliação da oferta de conteúdos multimídia, a interação entre a EBC e os Ministérios da

Comunicação, Cultura, Educação e Saúde, por intermédio da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ avançou com a inclusão de um item no Acordo de

Cooperação assinado entre estes organismos, que possibilita a todos a troca de conteúdos, o licenciamento de conteúdos públicos e o acesso ao banco de

compartilhamento e ao material resultante de editais públicos de fomento para produção e digitalização de acervos.

Este mesmo Acordo de Cooperação já citado, também viabilizou a transmissão em sinal aberto, por meio de multiprogramação, dos canais públicos, da TV

Brasil, TV NBR, do Canal Saúde e da TV Escola para o Distrito Federal, o Rio de Janeiro e São Paulo, o que significou um avanço quanto a iniciativa da

promoção da expansão de infraestrutura de transmissão dos canais públicos, Rádio e Web.

A intensificação de fomento de parcerias dependerá, em 2018, de aportes orçamentários para alcançar o acesso a 56,4% da população brasileira aos canais

públicos via TV digital e para atender 100% dos municípios com mais de 100 mil habitantes, aproximadamente 290 municípios, conforme previsto.

Considerando esse contexto, o desempenho do objetivo, das metas e iniciativas do PPA 2016/2019, sob a responsabilidade da EBC, necessita ser revisto em

2018, com o objetivo de ajustar as metas regionais da TV Brasil de acordo com o cronograma de digitalização da televisão no Brasil, e redefinição das

metas regionais da Rádio em linha com a realidade orçamentária da Empresa.  Esta revisão foi solicitada em 2017, porém não acatada pelo Ministério do
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Planejamento.

A Empresa, mesmo tendo enfrentado dificuldades ao longo do exercício, deu consecução às atividades das plataformas de TV, Rádio e Web.

A EBC disponibilizou acesso de televisão e rádio para cerca de 129 milhões de pessoas, que representam 73% da população do Brasil, distribuídas em 3.386

municípios, por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública de TV e Rádio.

A Rede Nacional de Comunicação Pública/Televisão é coberta por 661 emissoras. Dentre as quais são 04 geradoras próprias EBC, 36 geradoras parceiras,

05 retransmissoras próprias EBC, 616 retransmissoras parceiras. O total de geradoras da Rede da EBC somou em 2017, 44 emissoras.

Em 2017, 10,6 milhões de domicílios assistiram ao menos uma vez a TV Brasil nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.

Isso significa que 85,21% dos domicílios nessas praças estiveram sintonizados por pelo menos 1 minuto em nossa emissora. Em indivíduos, esse número se

aproximou a 22,8 milhões.

Quando somamos outras duas emissoras parceiras, a TV Universitária em Recife e a TVE Bahia, o total de domicílios sobe para quase 13 milhões, e o

número de indivíduos para 28,8 milhões. Isso significa que 86,57% de todos os domicílios nas 5 regiões medidas tiveram contato com a TV Brasil.

Quanto a rede de Rádio esta é formada por sete emissoras e duas retransmissoras. As pesquisas de audiência nas Rádios, em Brasília e Rio de Janeiro,

cidades onde temos aferição, ao longo de 2017 mostram os seguintes resultados: A Nacional FM de Brasília teve uma média de 2.245 ouvintes por minuto

sintonizados na rádio; a Nacional AM, 984 ouvintes e a MEC AM, 144 ouvintes. O alcance em Brasília (número de ouvintes que sintonizaram ao menos

uma das rádios da EBC) somou 123.377 ouvintes. No Rio de Janeiro, a MEC FM teve uma média de 3.016 ouvintes por minuto sintonizados na rádio; a

Nacional AM, 1345 ouvintes e MEC AM, 838 ouvintes. O alcance no Rio de Janeiro somou 166.475 ouvintes.

A plataforma Web – Agência Brasil, Radioagência, Portal e os sites da TV Brasil e Rádios - contabilizou 28,5 milhões de visitantes únicos, que, em relação

aos 107 milhões de visitantes únicos do Brasil, atingiu 26,6% do público.

A produção e distribuição de conteúdos de rádio, televisão e web foram responsáveis pela difusão de mais de 134 mil horas de conteúdos informativos,

educacionais, artísticos, culturais, científicos e de cidadania, produzidos com o propósito de contribuir com a formação crítica do cidadão brasileiro,

atendendo às metas da ação orçamentária de Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação.

A meta de conteúdo difundido atingiu 134.640 horas, 3,94% abaixo do previsto, tendo em vista que a Rádio Nacional da Amazônia ficou fora do ar entre 20

de março e 11 de novembro de 2017. A causa foi uma pane em uma subestação do Parque do Rodeador provocada por descargas atmosféricas.

A fim de garantir a produção de conteúdos próprios e de parceiros para a programação da TV Brasil, emissoras de rádio e para o portal da EBC, a Empresa

realizou coberturas e transmissões ao vivo do Carnaval, amistosos da Seleção Brasileira de Futebol, mudanças na grade de programação da TV Brasil,

privilegiando o público infantil e conteúdo jornalístico.

METAS

Meta: 04CL - Ampliar a cobertura das Rádios Públicas, por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública de Rádio

Informações Básicas

Instituição Responsável pela Apuração: Empresa Brasil de Comunicação

Órgão: Presidência da República

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Meta: A ampliação da cobertura das Rádios Públicas dependerá da implantação da Rede Nacional de Comunicação Pública de

Rádios – RNCP/Rádios, ainda em fase de planejamento e viabilidade.

A Rede própria de Rádios operada pela EBC é composta por sete emissoras e 02 retransmissoras (03 Frequências Moduladas, 05 Ondas Médias e 01 Onda

Curta, situadas em Brasília, Rio de Janeiro e Tabatinga-AM). São elas: Brasília Rádio Nacional FM, Brasília Rádio Nacional AM, Rio de Janeiro MEC FM,

Rio de Janeiro MEC AM, Rádio Nacional Alto Solimões FM, Rádio Nacional Alto Solimões AM, Rio de Janeiro Rádio Nacional OM, Brasília Rádio MEC

AM e Rádio Nacional da Amazônia OC.

	Em 2016 não houve ampliação na cobertura das rádios conforme já registrado no monitoramento anterior. Em 2017, a EBC realizou um estudo de

planejamento para se adaptar ao extraordinário aumento da oferta de conteúdos de áudio, verificado a partir do advento da internet. O novo planejamento é

necessário tendo em vista o objetivo de estruturar a Rede Nacional de Comunicação Pública de Rádios pautada nesta nova realidade.

	O formato no presente PPA 2016-2019 foi elaborado com foco em modelo antigo de estruturação de rede de comunicação, a partir de uma lógica em que se

considerava apenas a radiodifusão. Os atuais tempos combinam as características dinâmicas da internet e a impossibilidade de investimentos em

infraestrutura, necessários para a manutenção de uma tradicional rede de radiodifusão, aprimorando o planejamento anterior.

Com isto, a Norma de Rádio – NOR 402 continuou em tramitação, em função de redefinição das diretrizes, não se logrando a conclusão. Em contrapartida e

visando dar maior agilidade à formação da Rede de Rádios, optou-se por formalizar as parcerias de canais consignados à EBC e operadas por entidades

públicas. Foram consignadas as seguintes frequências moduladas: Teresina-PI, Natal-RN, São Cristóvão-SE, Roraima-RR, Palmas-TO, Belo Horizonte-MG,

Campo Grande-MS.

 A cobertura da radiodifusão sonora em frequência modulada (Emissoras próprias mais emissoras consignadas operadas por parceiras) foi elevada no Brasil

de 1,4% em 2015, para 5,5% em 2017. O crescimento na região Norte foi de 0,3% para 2,5%; na região Nordeste foi de 0%para 4,3% de cobertura; na

região Sudeste de 0,7% para 1%; na região Centro Oeste de 14,2% para 19,60% e na região Sul não houve evolução, permanecendo em 0% de cobertura

conforme dados da Diretoria de Operações, Tecnologia e Engenharia.

A ampliação dessa cobertura tem como meta finalística para 2019 o alcance de 18,6% da população brasileira, com a implantação da RNCP/Rádios em

frequência FM, agregando mais de 23 emissoras públicas de rádio, com disponibilidade de alcance para a população de 14,4% na Região Norte, 26,4% na

Centro-Oeste, 25,2% na Nordeste, 10,2% na Sudeste e 29% na Região Sul.

A Empresa concentrou esforços nos projetos e atividades essenciais para manter as plataformas de TV, Rádio e Web em operação. Os projetos que

requeriam um volume de recursos financeiros para a devida implementação foram arrefecidos, como no caso específico da Rede Nacional de Comunicação

de Rádios.

A EBC continuou disponibilizando em 2017 os conteúdos da Radioagência Nacional (http://radioagencianacional.ebc.com.br/), o que permite o download
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gratuito e o uso livre do que é produzido por streaming de internet, por demanda, para todas as emissoras parceiras, de forma a dar acesso a esses conteúdos

pela população brasileira.

 A aprovação da Norma 402, que orientará a formação da Rede Nacional Pública de Rádios, exigirá que a Superintendência da Rede Nacional de

Comunicação Pública esteja aparelhada para o enfrentamento das novas demandas, isto é, conte com recursos humanos, tecnológicos e financeiros

adequados.

Quantidade alcançada: 5,5  %

Data de Referência: 31/12/2017

Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas

Medidas a serem adotadas: Compatibilização entre a programação orçamentária e financeira e o dimensionamento da meta;

Revisão de normativos legais e/ou regulamentação da legislação;

Detalhamento das providências a serem tomadas: Rever a meta em 2018, para alinhamento à disponibilidade orçamentária da EBC.

Realizar a aprovação da Norma de rádios para a implantação da Rede Nacional de Comunicação Pública de Rádios – RNCP/Rádios.

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Região Centro-Oeste 26,4 % 19,6 31/12/2017

Região Nordeste 25,2 % 4,3 31/12/2017

Região Norte 14,4 % 2,5 31/12/2017

Região Sudeste 10,2 % 1 31/12/2017

Região Sul 29 % 0 31/12/2017

Meta: 04CK - Ampliar a cobertura em sinal digital da TV Brasil, por meio da geração própria ou da Rede Nacional de Comunicação Pública de

Televisão

Informações Básicas

Instituição Responsável pela Apuração: Empresa Brasil de Comunicação

Órgão: Presidência da República

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Meta: Em 2017, a cobertura da TV Brasil, via Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão - RNCP/TV, teve menor alcance

por meio do sinal analógico, tendo em vista a digitalização das emissoras procedidas neste ano. A distribuição de sinal analógico é realizada por meio de

uma geradora própria no Maranhão, 03 retransmissoras próprias analógicas (Tabatinga-AM, Marília-SP e Campos dos Goytacazes-RJ), 16 geradoras

analógicas com contrato e 631 retransmissoras/afiliadas das emissoras associadas à RNCP/TV.

O desligamento do sinal analógico em 2016 atingiu apenas Brasília. Em 2017, o sinal exclusivamente digital alcançou quase 200 cidades brasileiras, entre

elas Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES) e em diversos

municípios da região metropolitana destas capitais. No total, mais de 60 milhões de pessoas têm apenas TV digital em todo o país.

A TV Brasil está disponível por meio de 24 geradoras digitais, sendo  21 com contrato (Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, São Paulo,

Espírito Santo, Paraná, Santa Catariana) e 03 geradoras digitais operadas pela EBC (São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal). Em 2017, foi incluída a

TV da Universidade Federal de Pernambuco. Por outro lado, houve o desligamento, motivado por cortes orçamentários da EBC, de duas retransmissoras

digitais próprias (Belo Horizonte e Porto Alegre). Além dessas, foram desligadas também cinco retransmissoras analógicas, a saber: Juiz de Fora,

Uberlândia, Caxias do Sul, Pelotas e Chapecó.

Atualmente a cobertura da RNCP/TV no sistema digital é de 38% da população brasileira. O crescimento na região Norte foi de 2% com cobertura de 15%;

na região Nordeste foi de 6% com 19,96% de cobertura; na região Sudeste de 22% com cobertura de 61,60%; na região Sul de 9% com cobertura de 23,44%

e na região Centro Oeste de 12% com cobertura de 30,49%, conforme dados da Diretoria de Operações, Tecnologia e Engenharia.

É importante informar que a EBC necessita de uma revisão que leve ao fortalecimento e amplitude adequados, em termos de recursos humanos,

tecnológicos e orçamentários, para atender às demandas das metas estipuladas pelo PPA 2016/2019, com vistas ao crescimento da cobertura da Televisão

Pública no Brasil.

Quantidade alcançada: 38,37  Percentual

Data de Referência: 31/12/2017

Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas

Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão;

Detalhamento das providências a serem tomadas: Adequação das metas à mudança do cronograma de digitalização da televisão no Brasil.

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Região Centro-Oeste 47,2 % 30,49 31/12/2017

Região Nordeste 49,5 % 19,96 31/12/2017

Região Norte 47,6 % 15 31/12/2017

Região Sudeste 66,6 % 61,6 31/12/2017

Região Sul 36,9 % 23,44 31/12/2017
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INICIATIVAS

Iniciativa: 05GA - Contribuição para o acesso universal às políticas públicas por meio da TV Digital Interativa

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações:

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Foram distribuídos, em todas as cidades que já realizaram o desligamento do sinal analógico, receptores (Set Top Box -

STB) aos beneficiários do Cadastro Único para recepção do sinal digital, sendo boa parte deles com o middleware Ginga, mecanismo necessário para

receber interatividade na TV

Iniciativa: 05GB - Fomento de parcerias para a ampliação da oferta de conteúdos multimídia diversificados e atrativos de forma interativa e em

colaboração com a sociedade

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações:

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: A interação entre a EBC e os Ministérios da Comunicação, Cultura, Educação e Saúde, por intermédio da Fundação

Oswaldo Cruz - FIOCRUZ avançou com a inclusão de um item no Acordo de Cooperação assinado entre estes organismos, que possibilita a todos a troca de

conteúdos, o licenciamento de conteúdos públicos e o acesso ao banco de compartilhamento e ao material resultante de editais públicos de fomento para

produção e digitalização de acervos.

Iniciativa: 05GD - Promoção da expansão da infraestrutura de transmissão da Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão, Rádio e Web

fortalecendo o Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações:

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Acordo de Cooperação entre EBC e os Ministérios da Comunicação, Cultura, Educação e Saúde, por intermédio da

Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ , também viabilizou a transmissão em sinal aberto, por meio de multiprogramação, dos canais públicos, da TV Brasil,

TV NBR, do Canal Saúde e da TV Escola para o Distrito Federal, o Rio de Janeiro e São Paulo, o que significou um avanço quanto a iniciativa da promoção

da expansão de infraestrutura de transmissão dos canais públicos, Rádio e Web.

AÇÕES

Ação: 10.20415.24.722.2025.20B5 - Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação

Informações Básicas

Descrição:

UO:

Produção e veiculação de conteúdos jornalísticos, informativos, infantis, educativos, culturais, artísticos, científicos, esportivos, políticos,

econômicos, sociais, nacionais e internacionais, e formadores da cidadania por meio dos diferentes canais e serviços que compõem o Sistema

Público de Comunicação e Radiodifusão; aquisição de conteúdos originários da produção audiovisual independente e da produção

audiovisual regional, com vistas à expressão dos direitos humanos, da diversidade cultural, social, econômica e étnica do País; licenciamento

de obras audiovisuais nacionais e internacionais; aquisições de direitos autorais; ações de fomento, próprias e em parcerias, ao

desenvolvimento da produção audiovisual televisiva e radiofônica brasileiras; produção de conteúdos específicos para exibição internacional;

produção, integração e distribuição de conteúdos multimídia para web, mobile e novas plataformas; ações de divulgação e publicidade; ações

de patrocínios; investimentos para ampliar a oferta e qualidade dos sinais de radiodifusão públicos e a migração para a plataforma digital com

previsão de interatividade; e contratação de serviços e aquisições para suporte à atividade finalística. A ação visa aprimorar e expandir a

infraestrutura de transmissões digitais da rede nacional de radiodifusão e comunicação pública, composto pelas emissoras públicas de

televisão nacional (TV Brasil) e internacional (TV Brasil Internacional), agências públicas de notícias (Agência Brasil e Radioagência

Nacional) e pelo complexo de emissoras públicas de rádio (Rádios Nacional e Rádios MEC) e demais emissoras parceiras, mantendo,

preservando, digitalizando seus acervos assegurando a memória histórica; incentivando a pesquisa aplicada para o desenvolvimento e

inovação da comunicação pública; qualificando sua acessibilidade e ampliando a abrangência.

20415 - Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC

Finalidade:

Conteúdo informativo difundido

h

Produto:

Unidade de Medida:
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