
Memorando n.° 45/2015/CC/EBC.

Brasília, 21 de dezembro de 2015.
Ao Senhor
AMÉRICO MARTINS
Diretor-Presidente da EBC

CC

Ao Senhor
ASDRÚBAL FIGUEIRÓ
Diretor-Geral da EBC

CC

À Senhora
REGINA SILVÉRIO
Secretária executiva da EBC 

Assunto: Plano de Trabalho da EBC para 2016

Referente: Contribuições do Conselho Curador ao documento revisado

Objeto:  Encaminho  para  conhecimento  da  Diretoria  da  Presidência,  Diretoria-Geral  e

Secretaria Executiva da EBC  a  Resolução 11/2015 do Conselho Curador da EBC que trata das

contribuições do colegiado para o aprimoramento do Plano de Trabalho da EBC para o ano de 2016.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Respeitosamente, 

Guilherme Strozi
Secretário executivo do Conselho Curador da EBC



CONSELHO CURADOR – EBC

RESOLUÇÃO Nº 11/2015

Dispõe sobre as contribuições do 
Conselho Curador da EBC ao Plano 
de Trabalho revisado da EBC para 
2016

Considerando o inciso I do Art. 17 da Lei 11.652 de 2008;

Considerando que  o Plano de  Trabalho da  EBC para 2016 foi  analisado pelo  Conselho
Curador da EBC quanto a sua viabilidade e adequação aos objetivos e diretrizes da EBC;

Considerando que o Plano de Trabalho é o documento que deve refletir na integra o que será
realizado e direcionará todas as ações da EBC para o referido ano;

Considerando  as  diretrizes  do  Conselho  Curador  da  EBC para  o  formato  do  Plano  de
Trabalho da EBC para 2015 enviados por  meio do Memorando 39/2014 e que contemplam os
seguintes elementos: 

1. Diretrizes de acões para 2016: quais são as prioridades institucionais de caráter geral e 
abrangente para o ano. O Conselho Curador da EBC sugere que para  2016 sejam  
consideradas as seguintes diretrizes abaixo. Caso elas já estejam contempladas pela empresa 
é fundamental que sejam identificadas no documento: 

- Promover a criatividade e a inovação;
- Valorizara parceria com a sociedade;
- Estimular a produção própria de conteúdo;
- Promover integração de conteúdos;
- Estimular o debate sobre comunicação;
- Garantir a cobertura jornalística com foco no interesse publico;
- Garantir a implementação da política de acessibilidade;
- Ampliar a cobertura de sinal da TV Brasil e das Rádios;
- Garantir a operação ininterrupta dos sistemas de produção;
- Melhorar a publicidade dos veículos da EBC para a sociedade;
- Ampliar parcerias com países africanos e da América Latina;
-  Estimular  parcerias  com  universidades  para  formação  e  investigações  no  campo  da  
mídia publica;
- Investir em alternativas de avaliação qualitativas para a avaliação da programação da TV  
Brasil e das Rádios;
- Consolidar a estratégia da EBC para a cobertura esportiva.

2. Objetivos: estabelecer o que a EBC deve alcançar ao longo do período proposto.  É  o  



produto final. Somatório de todas as ações.  Por exemplo:
a) Promover e fazer intercâmbios para promoção da cultura africana e de língua portuguesa;
b) Reformular faixa infantojuvenil;
c)  Implementar  segunda  fase  da  parceria  com  ANCINE para  o  fomento  da  produção  
audiovisual do país;
d) Consolidar a presença da EBC no setor esportivo;

3. Acões e Projetos:  exibir de maneira objetiva quais são as atividades operacionais  
prioritárias para a execucão do Plano de Trabalho em 2016. As acões e projetos poderão  
ser organizados por grandes temas (informação,  artes,  esportes,  jornalismo, etc) ou por  
plataformas;

 4.  Custos:  o  orçamento  das  ações  de  cada  projeto  precisa  ser  apresentado  de  forma  
conjunta dos projetos/ações prioritários para o ano de 2016.  Seria interessante que eles  
aparecessem lado a lado no Plano de Trabalho;

5. Forma de avaliacão: É necessário descrever como será feita a avaliacão do Plano de  
Trabalho 2016 e a relação do Conselho Curador com a apresentação de relatórios.

Considerando a criação de um grupo de monitoramento do Plano de Trabalho com reuniões
trimestrais para análise dos relatórios gerencias dos trimestres e a rotina de reuniões da presidenta
do Conselho Curador com a Secretaria Executiva da EBC para monitoramento do Plano que segue
abaixo :

ATIVIDADE DATA RESPONSÁVEIS
Entrega das Diretrizes e 
Contribuições pelo Conselho 
Curador;

21.12.2015 Conselho Curador

Entrega  dos  Conteúdos  das
áreas  e  projetos  a  serem
inseridos pela Diretoria Geral;

 
11.01.2016

 
Bráulio Ribeiro

Reunião  de  avaliação  da
primeira versão de revisão do
Plano  de  Trabalho  –  Versão
prévia para validação da nova
estrutura;

 
15.01.2016

 
Secex e Conselho Curador

Entrega da Versão Trabalho do
Plano  para  o  Grupo  do
Conselho Curador 

 
18.01.2016

 

Secex e Conselho Curador
Devolutiva  das  Contribuições
do  Grupo  de  Trabalho  do
Conselho Curador;

21.01.2016 Conselho Curador

Aprovação  do  Plano  de
Trabalho pela DIREX

25.01.2016 DIREX

Encaminhamento do Plano de
Trabalho  –  Versão  Final  para
os Conselheiros;

29.01.2016 SECEX



Deliberação do  Plano  de
Trabalho 2016

17.02.2016 Conselho Curador

E  considerando  o  Memorando  nº4/2011,  enviado  pela  então  presidenta  do  Conselho
Curador, Ima Vieira, para orientação da formulação do Plano de Trabalho de 2011, que poderá ter
seus elementos considerados para reformulação do Plano de Trabalho para 2016;

A Presidenta  do Conselho Curador da EBC – Empresa Brasil de Comunicação, no uso de
suas atribuições legais e  considerando  deliberação tomada em reunião  do Conselho Curador da
EBC realizada no dia 09 de dezembro de 2015;

PROPÕE: 

A inserção no Plano de Trabalho da EBC para 2016 das seguintes  demandas que seguem
abaixo: 

1) Inserir o cruzamento de informações entre as demandas do Conselho Curador, com os projetos
propostos pela EBC que se relacionam com a temática das demandas, bem como com os programas
da Grade de Programação correlatos ou em sintonia com a temática das propostas do colegiado.

2) Inserir o detalhamento de quais projetos/programas poderão sofrer alterações no planejamento de
produção ou exibição em 2016 caso ocorram novos contingenciamentos no orçamento da EBC,
como  forma  de  dialogar  com  o  Conselho  Curador  possíveis  remanejamentos  dos  projetos
prioritários com foco nas demandas do colegiado.

3)  Informar as  estratégias  de redução de custos que estão sendo implementadas pela  Diretoria,
conforme foi explanado pelo Diretor Asdrúbal na apresentação do Plano ao Conselho Curador, e
esclarecer qual é a proposta para apoio cultural e patrocínio, citada na apresentação.

4) Esclarecer que não há hoje uma central de custos, que defina os custos fixos e variáveis de cada
produto. Qual a estratégia para a montagem desta central? 

5)  Os  projetos  devem ser  apresentados  por  programa/produto  para  facilitar  a  compreensão dos
Conselheiros  na  correlação  do  que  está  proposto  com  o  que  será  monitorado  e  realizado.  A
audiência dos programas deve ser um dos elementos a serem monitorados nos projetos.
 
6)  Os  seguintes  projetos  deverão  ser  inseridos:  Centro  de  Pesquisa  e  Inovação  (projeto  em
andamento na parceria com a Unesco com previsão de entrega dos resultados finais  em 2016);
Projeto de Expansão do Sinal dos Canais do Poder Executivo; Projeto de Produção de Conteúdo em
parceria com a ANCINE; Projeto da Rádio All News e Plano de Marketing;

7) Nos projetos do Jornalismo devem ser inseridas ações especificas sobre as estratégias para o
conteúdo compartilhado, para o fortalecimento do quadro “Outro Olhar” e a operacionalização da
Central de Pauta para a produção e compartilhamento dos conteúdos internos entre os veículos da
EBC e externa com as emissoras parceiras da EBC. Essas ações que serão detalhadas nos projetos
também devem ser expressas nos textos que define a estratégia.

8)  Detalhar  os  grandes  projetos  de  cobertura  jornalística  de  2016:  Jogos  Olímpicos,  Jogos



Paralímpicos, com recursos de acessibilidade disponíveis pela TV Brasil,  e Eleições Municipais
2016, com a inclusão neste último de debates locais, com convidados locais, antes, durante e depois
da data das eleições.
 
9)  As diretrizes e os projetos para os temas transversais deverão ser inseridos após o detalhamento
das  plataformas  e  veículos.  Ex:  Acessibilidade,  Acervo,  Distribuição  -  Engenharia  e  Suporte,
Marketing e relacionamento e Rede.
 
10) Evitar o uso de SIGLAS para facilitar a compreensão dos Conselheiros.

11)  Inserir um texto informando a metodologia de apropriação dos custos internos utilizada nos
projetos, registrando a impossibilidade de uma avaliação precisa desses custos com a apropriação
adequada por produto. Inserir informações comparativas, listando os itens que compõe os custos
dos produtos para que o Conselho Curador tenha a clareza dos valores envolvidos em três produtos
de  televisão(  “Caminhos  da  Reportagem”,  “Observatório  de  Imprensa”,  e  mais  um  a  ser
selecionado)  e  três  produtos  de  rádios  (Radiojornalismo  DF,   Radiojornalismo  RJ,  e  mais  um
produto  como  exemplo).  Detalhar  itens  de  despesas  pagas  ao  contratado  e  os  itens  internos
utilizados da EBC.

12) Mais informações sobre o novo programa de debates da TV Brasil, “Palavras Cruzadas”, bem
como  uma  melhor  definição  sobre  as  diferenças  entre  programas  de  debates  e  programas  de
entrevistas.

13) Mais informações sobre a proposta  de criação de uma Rádio “all  news”:  sob qual  tipo de
frequência ela será transmitida, com quais profissionais, quais recursos, etc. 

14)  Um detalhamento  sobre  as  atividades  em comemoração  dos  80  anos  da  Rádio  Nacional.
Aproveitar  o momento  para viabilizar projetos de cooperação com universidades.  Por exemplo,
considerando  a  importância  histórica  da  RN  no  processo  político  brasileiro  dos  anos  Vargas,
promover seminários, palestras em diferentes cidades, exposições, etc.

15) Esclarecer a estratégia da empresa de “reforçar as negociações com as teles sobre a contribuição
da comunicação pública”. 

16) É crucial que o Plano de Trabalho traga as propostas de solução para os problemas levantados
pela Ouvidoria ao longo do ano de 2015.  

17)  O orçamento  para  o  Radiojornalismo sofreu  uma queda considerável  com relação a  2015.
Esclarecer  os  motivos  para isso,  bem como detalhar  quais  serão as  atividades  previstas  para o
radiojornalismo em 2016 e sua relação com o  orçamento apresentado. 

18)  Detalhar melhor as ações de publicidade e marketing dos produtos e canais da EBC para o
público, inclusive fora do seu próprio sistema [outros sistemas públicos de comunicação, outros
recursos de divulgação).

19) Não há no Plano de Trabalho uma menção explícita sobre um planejamento visando a produção



de análises qualitativas a cerca dos programas  das Rádios e da TV Brasil, conforme o Conselho
Curador  já  recomendou.  Tampouco há  planejamento  de  parcerias/convênios  com Universidades
para a realização destas pesquisas, conforme o Conselho também já recomendou. 

20) Exibir informações sobre o planejamento de capacitação dos empregados da EBC para 2016.

21) Priorizar a produção e estímulo ao jornalismo investigativo na EBC. 

22) Detalhar em quais projetos os investimentos de acessibilidade estão sendo feitos, em closed
caption, libras e audiodescrição.

23) Detalhar os projetos ligados à infraestrutura das praças da EBC para adequação arquitetônica
que garanta acessibilidade aos empregados e aos visitantes.

24) Informar qual será a próxima telenovela que será colocada no ar após a exibição da Windeck e
qual é conceito e a linha editorial que seguirá esta nova telenovela.

25)  Estimular  a  produção  e  transmissão  de  programas  que  contem  a  história  do  Brasil,  seus
personagens e casos importantes para a formação da cultura política do país.

26)  Em relação aos projetos da engenharia, esclarecer o que são as retransmissoras previstas para o
interior do Rio de Janeiro, critério de escolha e ação estratégica que as justifique.

27) Qual a proposta da empresa para recuperação e preservação do acervo no Maranhão, já que
existe o projeto mas não há verba nenhuma destinada a ele?

28) Definir metas para a implementação de ações de igualdade de gênero e raça na empresa.

29) Priorizar a inclusão de apresentadores e comentaristas negros, negras e indígenas nos programas
televisivos.

30) Facilitar o acesso da população ao acervo da TV Brasil e das Rádios EBC.

31) Divulgar a EBC e a programação de seus veículos fora do seu próprio sistema [outros sistemas
públicos de comunicação, outros recursos de divulgação).

32) Esclarecer a linha editorial da cobertura internacional nos veículos da empresa, com o plano de
ação esperado para cada correspondente.

33) Que sejam utilizados na TV Brasil outros canais informativos internacionais e não apenas a
agência Reuters,  de forma a permitir  que o noticiário  internacional  se torne diversificado.  Que
sejam utilizados canais informativos da América Latina, Àfrica e Oriente Médio, com estimulo a
parcerias com empresas públicas de língua portuguesa.

34) Que nos debates jornalísticos a questão internacional seja prioritária, como forma de melhor
entendimento inclusive da conjuntura nacional.



35) Esclarecer  como  a  diretriz  de  integrar  mais  conteúdos  com América  Latina  e  África  será
atingida. Só há referência no plano à correspondente de jornalismo contratada na Argentina.

36) Criação de mecanismo de diálogo com trabalhadores para inseri-los na implementação do plano
de trabalho,  como prevê a  diretriz  K do Consad,  sobre o processo de gestão e  relacionamento
(engajar o pessoal).

37) Incluir banco de projetos feito pelos funcionários.

38) No projeto de fortalecimento da rede pública de rádio, não há previsão de recursos para este
projeto. Esclarecer como é a estratégia.

39) Esclarecer  a  estratégia  de  adoção  de  vídeo  reportagem,  com  treinamento  de  repórteres
fotográficos ou dos repórteres, se for o caso.

40) Criação  de  PSI  para  vídeo  reportagem,  com  capacitação  para  os  aprovados,  e  PSI  para
correspondente em Manaus.

41) Nas coberturas jornalísticas, incluir o ponto de vista dos indígenas quando as pautas foram
relativas a eles.

42) Incluir  nas  grades  de  programação  dos  veículos  da  empresa  a  produção  e  veiculação  de
programas feitos por indígenas e apresentados pelos mesmos, bem como estimular a produção de
jornalismo nesta temática.

43) Incluir planejamento para a implantação da Agência Brasil e Rádio Nacional em São Luiz.

Contribuições individuais

Venício Lima

1. Produzir um Plano de Trabalho (PdeT) como se fosse um Sumário Executivo para pessoas que
não conhecem a EBC, não conhecem suas dezenas de siglas e precisam de construir uma visão
geral, inclusive comparativa, do que se planeja fazer no próximo ano.

2. Incluir no PdeT as “Estratégias de Redução de Custos”.

4.  Na  cobertura  das  eleições  municipais  de  2016,  realizar  debates  “locais”,  com  convidados
“locais”, antes, durante e depois da data das eleições.

Evelin Maciel

1. Melhorar a apresentação do plano para que ele seja mais facilmente lido e compreendido.

2. Na análise de medidas para redução de custos, que seja avaliada a retirada de programas que
constam hoje na grade de programação para garantir a realização dos pitchings apresentados, já que
eles são as prioridades debatidas pelo Conselho nos últimos anos.



3. Esclarecer qual é a proposta para apoio cultural e patrocínio, citada na “estratégia de redução de
custos” e incluir esta última no plano.

Isaías Dias

1. Estratégia na qual conste ações para que as TVs por Assinatura transmitam o sinal da TV Brasil
com Closed Caption e Áudio Discrição.

2.  Na cobertura  das  Paralimpíadas  pela  TV Brasil  é  preciso  que  estejam disponíveis todos  os
recursos de acessibilidade.

Akemi Nitahara

1) Além do PSI para correspondente da Agência Brasil em alguns estados, não há previsão para
mais nenhum em 2016 e também foi cortado o recurso para capacitação dos empregados. Gostaria
de entender como a EBC pretende ganhar relevância nacional sem investir em seus funcionários e
sem ampliar seu quadro de correspondentes.

2) Há previsão para aumentar a cobertura jornalística das transmissões esportivas, mas sem aumento
de equipe. Como isso será feito?

Joel Zito

1) Estimular a  parceria  com empresas públicas de língua portuguesa e  oferecer  mais enfase na
cobertura de assuntos internacionais.

Takashi Tome

1) Remover  do  planejamento,  e  da  grade,  o  programa  "Vida  de  Estagiário",  por  ele  ferir  os
princípios da Comunicação Pública, conforme já debatido em reuniões anteriores do CC e apontado
pela Ouvidoria.  (IMPORTANTE:  Conforme deliberado na 59ª Reunião ordinária do Conselho, já
foi enviado pela Secretaria do colegiado à Procuradoria Jurídica da EBC o Memorando 43/2015 que
solicita um parecer sobre a viabilidade de cancelamento do contrato para a 2ª temporada do referido
programa). 

2) Promover a divulgação dos produtos da EBC em encontros acadêmicos e sociais, tais como a
Reunião Anual da SBPC, Fóruns Sociais, Encontro Ulepicc, etc, visando a aproximação junto a esse
público multiplicador de opiniões.

3) Melhorar o atendimento a demandas imediatas e pontuais do público da EBC, estabelecendo um
prazo máximo para o atendimento a demandas recebidas via Ouvidoria;



4) Melhoria da qualidade de imagem e som da TV Brasil (iluminação, captação de som) - o que
prejudica bastante a potencial audiência.

Informações  suscitadas  durante  a  análise  do  Plano  de  Trabalho  2016  que  podem  ser
respondidas  pela  Direção  da EBC em momento oportuno,  não havendo a  necessidade  de
inclusão no Plano de Trabalho

1) É  importante  justificar  a  contratação  de  profissionais  na  área  do  jornalismo  como  Pessoas
Jurídicas, com o objetivo de esclarecer a razão do não uso de profissionais concursados da empresa.
É importante que seja informada em formato de planilha quais são as pessoas contratadas como
Pessoa  Jurídica,  o  valor  total  que  ela  recebe  no  ano,  quais  "projetos"  ela  de  fato  participa,  a
justificativa para mantê-la contratada e um relatório das atividades desenvolvidas por cada uma ao
longo de 2015 para cada projeto designado.

2) Reivindicar da SECOM-PR a inclusão de uma seção de questões sobre os veículos da EBC na
próxima Pesquisa Brasileira de Mídia (Hábitos de Consumo de Mídia pela População Brasileira).

3) Informar previamente aos conselheiros sobre os eventos realizados pela EBC nas cidades onde os
mesmos residem.

4) Justificar a retirada do ar dos programas “Paratodos” e “Brasileiros Mundo Afora”.

5) A definição de Relevância para nortear nossos conteúdos como capacidade de gerar repercussão
positiva na mídia especializada precisa ser revista.

6) Informações sobre os termos de usos e licenciamento dos produtos da EBC, com o objetivo de
esclarecer quais programas a EBC detêm o total direito de exibição em multiplataformas e quais a
empresa não tem esse direito. Também é importante esclarecer nos modelos de contratação via co-
produção, quais são as condições impostas pelo contrato para a exibição do produto pela EBC.

Brasília, 21 de dezembro de 2015



CONSELHO CURADOR – EBC

ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 11/2015

Dispõe sobre as contribuições 
do Conselho Curador da EBC 
ao Plano de Trabalho revisado 
da EBC para 2016

Prezados (as) da Diretoria Executiva da EBC,

Solicito,  gentilmente,  a  inserção  do  conteúdo  deste  Anexo  I  à  Resolução
11/2015 do Conselho Curador, referente às contribuições do colegiado para Plano de
Trabalho  da  EBC  para  2016.  O  conteúdo  abaixo  deve  ser  incorporado  como
contribuição individual dos membros do Conselho Curador, a saber:

Joel Zito

1. A  EBC  deve  ter  uma  política  estratégica  de  imprimir  uma  estética
multirracial  para  as  emissoras  de  TV,  através  do  aumento  de  apresentadores  e
jornalistas  de  todos  segmentos  étnicos  raciais  brasileiros,  especialmente  daqueles
historicamente marginalizados, a saber negros e índios;

2. Que esta política estratégica inicie com urgência, em 2016, aproveitando os
profissionais negros da casa na apresentação de programas e como repórteres nas
atividades jornalistas com visibilidade na TV;

3.  Que  entre  os  novos  comentadores/as  contratados/as  para  os  programas
jornalísticos existam também profissionais negros e indígenas;

4. Que na produção e aquisição de conteúdos a preocupação estratégica em
assegurar uma estética multirracial seja um dos conceitos fundamentais na formação
da grade;

5.  Que continue  e  aumente  a  aquisição de  filmes  documentais  e  ficcionais
africanos e de realizadores afro-brasileiros com temática negra;

6. Que na implementação da política de co-produção internacional os africanos,



especialmente aqueles dos países de língua portuguesa, estejam entre os parceiros
fundamentais;

7.  Que na faixa de  reflexão da TV Brasil exista  pelo menos um programa
marcadamente voltado para a visibilização da produção intelectual e artística negra e
indígena brasileira;

8. Que seja criado um “elenco” de convidados representativos do segmentos
raciais  negro  e  indígena  brasileiros  para  participação  regular  da  programação
jornalista da emissora.

Brasília, 22 de dezembro de 2015


