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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.

A partir dessas premissas, a EBC estruturou o PPA 2016/2019, focando em duas prioridades: na disponibilidade de acesso, que no momento de elaboração

do PPA, estava correlacionada ao objetivo estratégico “consolidação da Rede Nacional de Comunicação Pública” e na qualidade dos conteúdos, que se

correlacionava com os resultados do objetivo estratégico de “ampliar a produção de conteúdos multimídia de qualidade” e “ampliar o acesso para a

plataforma Web”.

Entretanto, esses objetivos constavam do Mapa Estratégico da EBC vigente até 2017,  que em virtude do ambiente institucional, econômico e tecnológico do

país, associado aos novos direcionamentos dos administradores da Empresa, ,  a estratégia de atuação foi revista  em 2017  com o realinhamento do

Planejamento Estratégico, , o que resultou na elaboração de novo Mapa Estratégico e em 2018 foram realizadas duas Reuniões de Avaliação da Estratégia

que também gerou pequenas alterações no Mapa.

Apesar destas revisões ocorridas na estratégia da EBC em 2017 e 2018, o Mapa continua alinhado ao objetivo e às metas do PPA 2016/2019. A prioridade

de disponibilidade de acesso agora está associada ao objetivo estratégico: “Renovar TV e Rádio, mantendo o alcance próprio e ampliando a Rede e as

parcerias”, ou seja, as plataformas de TV e Rádio serão mais efetivas, os custos serão otimizados e a ampliação do alcance se dará pelo fortalecimento das

parcerias e da Rede Nacional de Comunicação Pública e dos Canais Executivos e multiprogramação. Nesse objetivo, constam dois indicadores estratégicos

que estão diretamente associados às metas do PPA: o índice de alcance das Rádios e o índice de alcance das Tvs.

Já a prioridade de qualidade dos conteúdos, agora encontra-se alinhada aos objetivos estratégicos: “Comunicar assuntos relevantes para a sociedade”- A

EBC será útil para a sociedade com conteúdos atrativos, relevantes e de fácil acesso. A efetividade desse objetivo será mensurada, principalmente, por meio

dos indicadores de audiência das plataformas TV, Rádio e WEB e “Ser uma empresa referência em comunicação” - A EBC será uma das principais fontes

de conteúdo para as organizações de comunicação, de modo que sejam amplamente disseminados. Tal objetivo tem como indicador o aproveitamento de

conteúdos da EBC em outras mídias.

O alcance de resultados efetivos da política de Comunicação Pública, prevendo ampliar a produção e o acesso a conteúdo multimídia no Brasil, está em

proporção direta com a ampliação da cobertura em sinal digital da TV Brasil e da cobertura das Rádios Públicas, para garantir maior disponibilidade de

acesso à população brasileira.

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 e

disponibilidade dos conteúdos em multiplataformas. 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 das emissoras de rádio pública com frequência FM e com as emissoras de rádio 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. A meta de TV, foi impactada diretamente 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: “Contribuição para o acesso universal às políticas públicas por meio da TV Digital

interativa”, “fomento de parcerias para ampliação da oferta de conteúdos multimídia diversificados e atrativos de forma interativa e em colaboração com a

sociedade” e “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”.

Com relação à “contribuição para o acesso universal às políticas públicas por meio da TV Digital interativa”, o Ministério da Ciência, Tecnologia,

Inovações e Comunicações – MCTIC, distribuiu 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. No total foram distribuídos 4.920.310 kits STB em 2018, que somados aos entregues nos anos de 2015 e 2016, totalizam-se quase 12,5

milhões de Kits entregues. A EBC prestou apoio na divulgação do processo de digitalização e distribuição do STB.

(http://www.sejadigital.com.br/pdf/mediacenter/relatorio-programa-de-distribuicao-de-kits.pdf?v=1519756677)

Quanto à iniciativa de “fomento de parcerias para ampliação da oferta de conteúdos multimídia diversificados e atrativos de forma interativa e em

colaboração com a sociedade”, a TV Brasil abriu espaço para as produções das emissoras da Rede, com a estreia, em fevereiro de 2018, da faixa “A TV de

todos os Brasis”. A faixa abriu espaço de duas janelas na grade de programação para as produções das emissoras parceiras da Rede Nacional de

Comunicação Pública.

Tratando da iniciativa “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”, em 2018 não houve avanços na expansão devido às restrições orçamentárias. Entretanto,

ressalta-se que a EBC buscou consolidar a RNCP/TV a partir de assessoria técnica, operacional e de programação às emissoras afiliadas. Foi realizado

monitoramento das dificuldades técnicas e contato diário, prestando apoio quanto à aquisição de equipamentos, questões técnicas, padrão de sinal,

procedimentos operacionais, produção de conteúdo e estratégias de programação.

A intensificação de fomento de parcerias dependerá, em 2019, de aportes orçamentários para alcançar o acesso a 50,38% 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.
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Diante desse contexto, o desempenho do objetivo e das metas do PPA 2016/2019, sob a responsabilidade da EBC, necessitou ser revisto em 2018. Em julho

de 2018, a EBC solicitou a revisão das metas finais do PPA, tanto de TV como de Rádio. A solicitação foi acatada pelo Ministério Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão e assim as metas ao final do PPA foram reduzidas em 8,24%, valor proporcional a redução no orçamento da EBC (LOA +

créditos considerando a média dos anos 2016 a 2018).

A redução no orçamento da EBC entre 2016 e 2018, ocasionou limitações orçamentárias, humanas e tecnológicas, que impossibilitaram o alcance das metas

prevista. Na TV, em 2018 foram desligadas duas retransmissoras digitais próprias (Belo Horizonte e Porto Alegre) e geradoras parceiras migraram para

outras Redes de Televisão, deixando de transmitir o sinal da TV Brasil em algumas localidades. A migração ocorreu principalmente devido ao switch off

das emissoras de televisão analógicas, gerou custos que algumas não suportaram, abrindo espaço para assédio de outras Redes com investimentos em

renovação tecnológica.

Nas rádios, 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 necessitam de investimentos em

infraestrutura.

Mesmo com as dificuldades enfrentadas ao longo do exercício, a EBC deu consecução às atividades das plataformas de TV, Rádio e Web.

A EBC disponibilizou acesso de televisão para cerca de 50,6 milhões de pessoas considerando as emissoras próprias e parceiras, em sinal digital e acesso de

rádio para 19,6 milhões de pessoas, considerando as emissoras em frequência modulada – FM.

Em 2018, 10,5 milhões de domicílios assistiram ao menos uma vez a TV Brasil nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal,

segundo dados da Kantar Ibope Media. Isso significa que 82,6% dos domicílios nessas praças estiveram sintonizados por pelo menos um minuto em nossa

emissora. Em indivíduos, esse número se aproximou a 22 milhões.

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 2018 mostram os seguintes resultados: A Nacional FM de Brasília teve uma média de 2.141ouvintes por minuto

sintonizados na rádio; a Nacional AM de Brasília, 1.146 ouvintes e a Nacional AM do Rio de Janeiro, 2.542 ouvintes. O alcance das emissoras "Nacional"

(número de ouvintes que sintonizaram ao menos uma das rádios da EBC) somou 207.881 ouvintes.

A rádio MEC FM do Rio de janeiro teve uma média de 2.744 ouvintes por minuto sintonizados na rádio; a MEC AM do Rio de Janeiro 804 ouvintes e MEC

FM de Brasília, 186 ouvintes. O alcance nas emissoras "MEC", somou 92.627 ouvintes.

Na plataforma web, a EBC alcançou mais de 12,5 milhões de visitantes únicos até em 2018, contabilizando o Portal EBC e os sítios da TV Brasil e das

Rádios. A Agência Brasil e a Radioagência alcançaram mais de 12 milhões de visitantes únicos no ano.

A produção e distribuição de conteúdos de rádio, televisão e web foram responsáveis pela difusão de mais de 125.826 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 96% da meta da ação orçamentária de Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação. A meta foi impactada devido pane

ocorrida em março de 2017 no Parque do Rodeador, que afetou a operação da Rádio Nacional da Amazônia. Do início de janeiro de 2018 até o dia 5 de

agosto, a rádio transmitiu 6 horas por dia. A partir do dia 6 de agosto, a rádio passou a transmitir 12 horas/ dia.

Nos últimos anos, a EBC tem reforçado a sua presença no meio digital. Desde 2017, a Empresa conta com o aplicativo Rádios EBC, que reúne em uma

única plataforma as programações das rádios Nacional Brasília AM, Nacional FM Brasília, Nacional Rio de Janeiro, MEC AM, MEC FM, Nacional

Amazônia e Nacional Alto Solimões. Em 2018 foi lançado o EBC Play, que é possível acessar sob demanda um catálogo de programas da emissora. Os

aplicativos EBC Play e Rádios EBC estão disponíveis para as plataformas Android e iOS e podem ser baixados gratuitamente.

A EBC apostou ainda em novas parcerias com outras operadoras de tevê por assinatura para chegar em HD a um número ainda maior de cidades de todas as

regiões, especialmente no interior do Brasil, aumentando sua visibilidade e ganhando audiência. No final do ano passado, a TV Brasil passou a fazer parte

do line-up HD da operadora NET e em junho deste ano, no da operadora Vivo.

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 importantes coberturas como Carnaval, Eleições e Copa do Mundo. Além disso, houve mudanças na grade, com a unificação da TV Brasil

Animada em um bloco único de 7,5 horas diárias a partir de fevereiro de 2018. É a televisão aberta que dedica mais horas ao público infantojuvenil e que

mais transmite desenhos animados produzidos no Brasil.
Anexo: Monitoramento_PPA_2018_FINAL_DIREX_SIOP_30.1.19_FINAL.docx

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, por meio da formação da Rede Nacional de Comunicação Pública –

RNCP/Rádios, foi retomada em 2018 e está em fase de implantação. Para agilizar à formação da RNCP/Rádios optou-se por formalizar, prioritariamente, as

parcerias com as emissoras que operam os canais de radiofrequência consignados à EBC.

A EBC tem um total de 14 emissoras consignadas instaladas, que desde setembro de 2018 estão em processo de renovação do acordo de cooperação para

operação e transmissão de radiodifusão sonora com fins exclusivamente educativos. Os canais consignados são operados pelas Universidades Federais de

Minas Gerais – UFMG, de Mato Grosso do Sul – UFMS, de Santa Maria – UFSM, do Amapá – UFAP, do Piauí – UFPI, de Tocantins – UFTO, de Sergipe

– UFS, de Roraima – UFRR, pela Força Aérea do Brasil (2 rádios) e pela Marinha do Brasil (4 rádios). Dessas 14 emissoras, oito já assinaram o Acordo de

Cooperação com a EBC, sendo elas as Universidades Federais de Mato Grosso do Sul, Santa Maria, Piauí, Sergipe, Roraima e Amapá, além das duas rádios

operadas pela Força Aérea Brasileira.

A Rede própria de Rádios operada pela EBC é composta por 7 emissoras e 2 retransmissoras (3 Frequências Moduladas, 5 Ondas Médias e 1 Onda Curta,

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

Janeiro, Rádio Nacional AM – Rio de Janeiro, Rádio MEC AM – Rio de Janeiro, Rádio MEC AM (retransmite em Brasília), Rádio Nacional do Alto

Solimões - Amazonas, Rádio Nacional do Alto Solimões – FM (retransmissora) e Rádio Nacional da Amazônia.

No PPA 2016/2019 a ampliação da cobertura com a implantação da RNCP/Rádios tinha como meta inicial finalística o alcance de 18,6% da população

brasileira, sendo 14,4% na Região Norte, 26,4% no Centro-Oeste, 25,2% no Nordeste, 10,2% no Sudeste e 29% no Sul.

Entretanto, em julho de 2017, as metas previstas para serem entregues ao final do PPA 2019 foram revisadas levando em consideração o contingenciamento

orçamentário da EBC (LOA + Créditos). Entre 2016 e 2018 a Ação Orçamentária “Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação”

teve uma redução de 8,24% o que impossibilitou o alcance da meta prevista. Foi necessário reavaliar a estratégia utilizada para ampliação da cobertura da

Rede de Rádios Públicas, uma vez que houve limitação de recursos financeiro, humano e tecnológico.

Assim, as metas finalísticas para PPA 2016/2019 foram reduzidas para o alcance de 17,06% da população brasileira, sendo 13,21% na Região Norte,

24,22% no Centro-Oeste, 23,12%no Nordeste, 9,36%, no Sudeste e 26,60% no Sul. Esses valores não consideram o arredondamento do Sistema SIOP.

Dessa forma, considerando as emissoras próprias da EBC e as consignadas operadas por parceiras, a cobertura da radiodifusão sonora em frequência
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modulada aumentou 4,80 pontos percentuais no Brasil. Passando de 5,5% em 2017 para 10,30% em 2018. Na região Norte, o crescimento foi de 10,92

pontos percentuais, passando de 2,5% para 13,42%; no Nordeste foi de 1,98 ponto percentual, aumentando de 4,30% para 6,28%; no Sul passou de 0 para

21,28% e no Sudeste foi de 5,97 pontos percentuais, passando de 1% para 6,97%. Já na região Centro-Oeste passou de 19,60% em 2017 para 19,61% em

2018.

Para orientar as emissoras que compõem a RNCP/Rádio, a EBC está elaborando a Norma da Rede Nacional de Comunicação Pública – RNCP/Rádio -

Norma 402. O texto foi submetido à revisão das áreas técnica e gestora, e conforme cronograma de trabalho a conclusão e aprovação está prevista para

fevereiro de 2019.

Além da renovação do Acordo de Cooperação com a emissoras consignadas e a implantação da Norma da Rede de Rádios, a EBC promoverá,

semestralmente, encontros com as emissoras parceiras com o objetivo de tratar questões técnicas, operacionais e estratégicas. Essas iniciativas exigirão que

a Gerência Executiva da Rádio Nacional esteja preparada para o enfrentamento das novas demandas.

Quantidade alcançada: 10,3  %

Data de Referência: 31/12/2018

Classificação do andamento meta: Com medidas a serem adotadas

Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão;

Revisão de normativos legais e/ou regulamentação da legislação;

Detalhamento das providências a serem tomadas: Em 2019, também haverá empenho para incrementar a produção regionalizada e independente das

emissoras de rádio, sempre associados aos quesitos de excelência na qualidade técnica, produção e inovação para a operação em Rede.

A consolidação da Rede Nacional de Comunicação Pública Rádio, permitirá difundir os conteúdos produzidos pelas emissoras de rádio da EBC em

localidades em que hoje o sinal não chega, de forma a ampliar o alcance das rádios, por meio de novos parceiros.

Ampliar e fortalecer a Rede Nacional de Comunicação Pública de Rádio e aumentar a abrangência dos sinais das emissoras através de parcerias.
Anexo: Monitoramento_PPA_2018_FINAL_DIREX_SIOP_30.1.19_FINAL.docx

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Região Centro-Oeste 24,2 % 19,6 31/12/2018

Região Nordeste 23,1 % 6,28

Região Norte 13,2 % 13,42

Região Sudeste 9,3 % 6,97

Região Sul 26,6 % 21,28 31/12/2018

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: A cobertura da RNCP/TV fechou 2018 no sistema digital com o alcance de 26,52% da população brasileira. A região Norte

conta com 1,75% da população coberta; a região Nordeste com 22,62% de cobertura; a região Sudeste com 34,19% de cobertura; a região Sul com 24,92% e

a região Centro-Oeste com cobertura de 28,43%, conforme dados da Diretoria de Operações, Tecnologia e Engenharia da EBC.

Comparando com o ano passado, houve redução no percentual de cobertura total do Brasil e nos percentuais de cobertura das regiões norte, Centro-Oeste e

Sudeste. Em 2017 a cobertura da RNCP/TV no sistema digital era de 38,37% da população brasileira, reduzindo 11,85 pontos percentuais em 2018. No

Norte a cobertura que era de 15% em 2017, sofreu redução de 13,25 pontos percentuais; no Centro-Oeste era de 30,49%, reduziu 2,06 pontos percentuais e

no Sudeste a cobertura era de 61,60%, caiu 27,41 pontos percentuais. Em contrapartida, a cobertura em 2017 na região nordeste que era de 19,96%, cresceu

2,66 pontos percentuais e no Sul, era de 23,44%, cresceu 1,48 pontos percentuais.

Dentre outros fatores, a redução no percentual de cobertura ocorreu devido ao desligamento, ocasionado pelo contingenciamento orçamentário, da

retransmissora digital própria em Belo Horizonte. Além desse, houve a atenuação do percentual de cobertura das geradoras parceiras devido à migração para

outras Redes de Televisão, deixando de transmitir o sinal da TV Brasil em algumas localidades. A migração ocorreu, pois, o switch off gerou custos

adicionais não suportados por essas emissoras.

Outro fator que contribuiu para essa redução, foi a exclusão da duplicidade no percentual de cobertura de São Paulo. Após estudos técnicos realizados pelas

áreas de Engenharia e de Rede da EBC, constatou-se que nos monitoramentos anteriores foram contabilizadas duas emissoras na região Sudeste: a emissora

própria EBC e a emissora afiliada TVT, cujos transmissores principais estão localizados na Avenida Paulista. A TV Brasil transmite a partir de 15 KW e a

TVT a partir de 7KW. Dessa forma a cobertura da TV Brasil sobrepõe os municípios também cobertos pela TVT, sendo necessário excluir a duplicidade. A

queda no percentual de cobertura da região sudeste foi amenizada devido à adesão à Rede da TV Opinião de Araras, em SP.

Também foi desligada em 2018 a retransmissora digital própria da EBC no Sul, porém o percentual de cobertura nessa região não foi impactado, pois a EBC

realizou parceria com a TVE/RS. No centro-oeste houve a adesão à Rede da TV Bom (Bom Jesus de Goiás), o que atenuou a redução no percentual de

cobertura nessa região. Ressalta-se que a EBC fechou 2018 com 41 emissoras parceiras da RNCP/TV, sendo 22 com sinal digital.

A ampliação dessa cobertura tinha como meta inicial finalística para PPA 2016/2019 o alcance de 54,9% da população brasileira, sendo 47,6% na Região

Norte, 47,2% na região Centro-Oeste, 49,5% na região Nordeste, 66,6% na região Sudeste e 36,9% na região Sul.

Entretanto, em julho de 2018, as metas previstas para serem entregues ao final do PPA 2019, foram revisadas. A revisão levou em consideração a redução

no orçamento da EBC (LOA+Créditos) entre 2016 e 2018, de 8,24%, na Ação Orçamentária “Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e

Comunicação”. Tal redução ocasionou limitações orçamentárias, humanas e tecnológicas, que impossibilitaram o alcance da meta prevista, sendo necessário

reavaliar a estratégia utilizada para ampliação da cobertura.

Dessa forma, as metas finalísticas para PPA 2016/2019 passaram para: alcance de 50,38% da população brasileira, sendo 43,68% na Região Norte, 43,31%

na região Centro-Oeste, 45,42% na região Nordeste; 61,11% na região Sudeste e 33,986% na região Sul. Esses valores não consideram o arredondamento do

Sistema SIOP.

Em 2018, a cobertura da TV Brasil, via Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão - RNCP/TV, teve menor alcance por meio do sinal analógico,

15/04/2020, 17:33 Página 3



SOF / SEPLAN / SEST

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Espelho do Monitoramento - 2018
Objetivo: 1062

tendo em vista a continuação do processo de switch off, desligamento do sinal analógico e digitalização das emissoras procedidas neste ano. A distribuição

de sinal analógico é ainda realizada por meio de 01 retransmissora própria analógica (Tabatinga).

Quantidade alcançada: 26,52  Percentual

Data de Referência: 31/12/2018

Classificação do andamento meta: Com medidas a serem adotadas

Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão;

Detalhamento das providências a serem tomadas: Ampliar a abrangência dos sinais de TV para todas as regiões do país, alcançando maior número de

espectadores, através de parcerias, fortalecendo assim a Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão.

Em 2019, a Rede visa possibilitar a coprodução de conteúdos com às afiliadas da RNCP/TV, que trará a oportunidade de apresentar todo o Brasil,

reforçando a produção e representação regional na grade de programação nacional.

Estabelecer projetos de compartilhamento de estrutura de radiodifusão, tecnológica e de interatividade, com às afiliadas, com ênfase à expansão da cobertura

de Rede.

Anexo: Monitoramento_PPA_2018_FINAL_DIREX_SIOP_30.1.19_FINAL.docx

Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data

Região Centro-Oeste 43,3 % 28,43 31/12/2018

Região Nordeste 45,4 % 22,62

Região Norte 43,6 % 1,75

Região Sudeste 61,1 % 34,19

Região Sul 33,9 % 24,92

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: Com relação à “contribuição para o acesso universal às políticas públicas por meio da TV Digital interativa”, o Ministério

da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, distribuiu 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. No total foram distribuídos 4.920.310 kits STB em 2018, que somados aos entregues nos anos de

2015 e 2016, totalizam-se quase 12,5 milhões de Kits entregues. A EBC prestou apoio na divulgação do processo de digitalização e distribuição do STB.

(http://www.sejadigital.com.br/pdf/mediacenter/relatorio-programa-de-distribuicao-de-kits.pdf?v=1519756677

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: Quanto à iniciativa de “fomento de parcerias para ampliação da oferta de conteúdos multimídia diversificados e atrativos

de forma interativa e em colaboração com a sociedade”, a TV Brasil abriu espaço para as produções das emissoras da Rede, com a estreia, em fevereiro de

2018, da faixa “A TV de todos os Brasis”. A faixa abriu espaço de duas janelas na grade de programação para as produções das emissoras parceiras da Rede

Nacional de Comunicação Pública.

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: Tratando da iniciativa “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”, em 2018 não houve avanços na expansão devido às restrições

orçamentárias. Entretanto, ressalta-se que a EBC buscou consolidar a RNCP/TV a partir de assessoria técnica, operacional e de programação às emissoras

afiliadas. Foi realizado monitoramento das dificuldades técnicas e contato diário, prestando apoio quanto à aquisição de equipamentos, questões técnicas,

padrão de sinal, procedimentos operacionais, produção de conteúdo e estratégias de programação.
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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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