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EIXO 1 - Autonomia e Vinculação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EIXO: 1 
 
 
NOME: Contribuição do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé  
 
 
DIAGNÓSTICO:  
 
Uma das poucas iniciativas do governo do presidente Lula no campo da comunicação foi a 
criação da Empresa Brasil de Comunicação, “encarregada de unificar e gerir, sob controle 
social, as emissoras federais já existentes, instituindo o Sistema Público de Comunicação”, 
conforme o site da EBC. 
 
Comemoramos o seu surgimento porque a conquista de um espaço mais plural e diverso para 
as comunicações no País passa, necessariamente, pela constituição e consolidação de um 
campo público de comunicação. No entanto, cabe criticar algumas das opções feitas para a 
definição de seu desenho institucional e apontar as consequências destas escolhas no 
posicionamento da EBC e de suas emissoras no cenário da comunicação nacional. 
 
Na avaliação do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, o projeto da EBC e 
seu papel como empresa de comunicação pública permanece em disputa no interior do 
governo e na sociedade. Travar esta disputa não pressupõe negar o que foi feito até aqui, mas 
reunir esforços para reafirmar o seu sentido público, que implica mudanças de gestão e 
alterações na própria legislação que criou a EBC. 
 
A construção de um sistema público encerra desafios em todas as suas fases: desde a definição 
comum do conceito de rede pública, passando por questões relacionadas à forma de gestão, 
programação, composição de recursos financeiros e humanos, construção de infraestrutura, 
diálogo com a sociedade para definição de como se dará a participação desta em todas as 
etapas, para citar apenas alguns. 
 
Contudo, temos que ter em vista que esse processo se dá num contexto político e econômico 
de crise e de uma explícita divisão do país entre dois projetos antagônicos: um que busca 
retomar o desenvolvimento com foco na afirmação da soberania nacional, com ampliação da 
democracia, dos direitos sociais e humanos, através do fortalecimento do Estado como indutor 
de políticas. O outro, capitaneado por setores conservadores, que retoma com força a ofensiva 
política a partir de pautas retrógradas no campo social e de direitos humanos, de cunho 
neoliberal na economia e na política, pregando a retração do Estado, a redução de direitos 
sociais e trabalhistas, privilegiando as relações comerciais de dependência com países ricos, e 
avesso à participação da sociedade na definição de políticas para o país. 
 
Essa divisão está presente também no interior do governo, composto por uma ampla e 
heterogênea coalisão de forças políticas. Isso faz com que haja falta de clareza e de 
convicções, bem como divergências em setores que ocupam posições estratégicas no governo, 
em particular quando se trata dos temas relativos às políticas de comunicação. Esse cenário 
contribui para frear iniciativas e conturbar a aplicação de políticas. 
 
Tais problemas se refletem na construção da EBC desde a sua origem, a começar pela escolha 



 

 

de se criar uma empresa ligada diretamente ao governo federal, no lugar de outro formato, 
como a constituição de uma fundação. A lei 11.652 criou um “serviço de radiodifusão pública 
explorado pelo Poder Executivo ou mediante outorga a entidades de sua administração 
indireta, no âmbito federal”; e para prestar este serviço autorizou o Poder Executivo “a criar a 
empresa pública denominada Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, vinculada à 
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República”. 
Da escolha por se criar uma empresa “do Poder Executivo Federal” derivou outras que 
comprometem a autonomia da EBC e a submetem aos ânimos de cada governo. A começar 
pela enorme centralização no momento da escolha dos dirigentes da EBC. A Presidência da 
República concentra diversas indicações: corpo diretivo (todo ou em parte), todo o Conselho 
de Administração, o Conselho Fiscal, além do diretor-presidente e diretor-geral, que 
encabeçam a Diretoria Executiva. Os outros seis membros desta diretoria são indicados pelo 
Conselho Administrativo. A primeira composição do Conselho Curador também foi 
integralmente indicada pela Presidência (tema que trataremos especificamente no documento 
de participação). 
 
Somado a isso, outro grave erro cometido na constituição da EBC foi sua vinculação à Secom. 
Como desenvolver o projeto de uma Empresa Pública que está diretamente ligada ao órgão 
responsável pela comunicação institucional do governo e pela distribuição das suas verbas 
publicitárias? Isso fica ainda mais explícito no artigo 8º da Lei 11.652, no trecho: “compete à 
EBC: inciso VI - prestar serviços no campo de radiodifusão, comunicação e serviços conexos, 
inclusive para transmissão de atos e matérias do Governo Federal; e  inciso VIII - exercer 
outras atividades afins, que lhe forem atribuídas pela Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República ou pelo Conselho Curador da EBC”. Como estão, esses incisos 
caracterizam uma subordinação da EBC à Secom em suas atividades-fim. 
 
Ou seja, a mesma empresa pública que deve ter autonomia do governo para efetivamente 
realizar uma gestão independente e zelar por uma ampla participação social, que garanta o seu 
caráter público refletido em uma programação livre de interferências políticas, opera o canal 
de divulgação das ações do governo. Não afirmamos que tal empreitada seja impossível de se 
constituir, mas essa “filiação” torna a EBC vulnerável aos governos e mais permeável aos 
ânimos do momento político.  
 
Devido ao caráter concentrado das indicações, nada impede que pessoas que ocupam cargos 
na EBC sejam convocadas a atuar na Secom e vice-versa (é uma tendência que isso se torne 
comum, inclusive). Essa porta dupla entre uma empresa pública de comunicação e a 
Secretária de Comunicação da Presidência da República pode comprometer sobremaneira a 
independência e a autonomia da EBC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROPOSTA: 
 
Diante deste quadro e do cenário político atual, que impõem dificuldades adicionais para 
debates de caráter democrático no Congresso Nacional – em particular com o tema da 
comunicação –, sugerimos alguns possíveis caminhos a serem trilhados para buscar preservar 
o que foi construído e avançar com um projeto de comunicação pública no Brasil, alterando o 
mínimo possível a Lei 11.652. 
 
 
1) Vinculação 
 
Apesar de considerarmos que o melhor seria que a EBC fosse uma fundação ou uma 
organização social, avaliamos que propor a mudança do seu regime jurídico, tal como 
definido em lei, seria uma operação bastante complicada. Posto isso, consideramos que 
desvincular a EBC da Secom seria, hoje, uma das mais importantes sinalizações políticas no 
sentido de reforçar o seu caráter público. Separá-la de uma estrutura que tem como finalidade 
divulgar as ações do governo e ser a porta-voz da presidência da República é fundamental.  
 
Um dos possíveis espaços para alocar a empresa na estrutura do Estado poderia ser o 
Ministério da Cultura. Acreditamos que há maior compatibilidade entre a consecução dos 
objetivos de uma empresa pública de comunicação com os de uma instância do governo que 
tem como função promover políticas de gestão cultural, de fomento à cultura nacional, à 
diversidade e pluralidade no país. Registre-se que, uma vez ligada diretamente à uma estrutura 
ministerial, reconhecemos que permanece a fragilidade de autonomia da EBC.  
 
Na estrutura da empresa, há a EBC Serviços, uma “área de prestação de serviços da Empresa 
Brasil de Comunicação, que tem como objetivo estabelecer relações sustentáveis com o 
cliente, oferecendo o serviço necessário no mais alto padrão e ajudando internamente na 
captação de recursos da empresa”, conforme descrito no site da EBC. 
 
No portfólio de “clientes da EBC” está a TV NBr que é a emissora de divulgação das ações do 
governo federal, a produção do A voz do Brasil e outros programa de rádio e TV voltados para 
a divulgação do Executivo. Atualmente, consideramos muito precária a efetiva separação 
entre as emissoras públicas e a EBC Serviços. Inclusive fisicamente. Seria fundamental que 
esta divisão da EBC refletisse em uma separação estrutural, de gestão e de pessoal explícita 
com relação aos outros veículos da empresa.  
 
 
2) Autonomia 
 
Mesmo com as limitações do seu atual desenho institucional, particularmente no que diz 
respeito à indicação do corpo dirigente, é possível conferir maior autonomia à EBC. Constar 
na lei que é uma prerrogativa do Presidente da República a indicação de vários cargos 
dirigentes, não impede que ele se dê com participação social e transparência. Usamos como 
exemplo o fato de ser atribuição do Presidente da República indicar os reitores das 
universidade federais, porém, o processo conta com a participação da comunidade acadêmica. 
 
Propomos que se preveja, por meio de regulamento, um processo de consulta à sociedade para 



 

 

a definição dos cargos de direção da EBC que são de indicação da Presidência, que seria 
composto (em linhas gerais) de duas etapas: 
 

1) Abertura de período para indicação de candidatos, com apresentação de seus 
currículos e experiências na área de gestão, administração e comunicação;  

 – Podem fazer indicação dentro do período estabelecido organizações da sociedade 
civil sem fins lucrativos. 
 

2) Constituição de uma banca avaliadora para analisar os vários currículos dos candidatos 
e definir as listas tríplices que serão encaminhadas à presidência da República. Esta 
junta será composta por: 1 representante do Ministério da Cultura, 1 representante da 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos 
Deputados, 1 representante do Conselho Curador da EBC, 1 representante de 
funcionários da EBC, 1 representante da Associação Brasileira de Emissoras Públicas, 
Educativas e Culturais – Abepec, 1 representante da Agência Nacional de Cinema – 
Ancine. 

 
Outra possibilidade seria a instituição de comitês de busca similares aos que se realizam para 
a escolha dos dirigentes dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs). 
Acreditamos que um processo deste tipo pode ampliar a autonomia da EBC e aprofundar o 
seu caráter público. 
 
 
 



 

 

 
EIXO: 1 
 
 
NOME: Comissão de Empregados (Luciano Nascimento) 
 
 
PROPOSTA: 
 
A EBC é uma empresa pública, resultado de uma política de estado. O estado, no contexto 
brasileiro, é uma esfera que ainda costuma ser confundida com o governo pela sociedade 
brasileira. Para garantir o caráter público da EBC e tirar as amarras que ainda a vinculam 
como uma das peças de comunicação do governo é preciso criar ferramentas que garantam a 
autonomia política e editorial da EBC. Nesse sentido, seguem algumas sugestões para serem 
discutidas: 
 
1. Lista tríplice para escolha dos futuros presidentes da empresa definida com base em 
critérios claros e transparentes e de acordo com as necessidades da EBC em cada uma de suas 
etapas de construção e consolidação. A indicação dos nomes que vão compor essa lista tríplice 
poderá vir de Comitê constituído ou de votos de instâncias diferentes (uma indicação dos 
trabalhadores, uma indicação do Conselho Curador, uma indicação do Consad) e o critério de 
escolha e indicação deve ser fruto de longa discussão com a participação dos trabalhadores. 
 
2. A nomeação do presidente da EBC deve ser posterior a processo de sabatina do candidato 
pelo Conselho Curador e/ou Consad. 
 
3. Ocupação dos cargos de gerência, chefia e coordenação da EBC por funcionários do quadro 
por meio de critérios claros e processos seletivos internos transparentes e democráticos, como 
forma de minimizar a pressão política proteger a produção de conteúdo da EBC. 
 
4. Distinção clara entre a área de prestação de serviços da EBC e a área de produção de 
conteúdo da comunicação pública. 
 
5. Reforçar as instâncias de participação e controle social da EBC (Conselho Curador e 
Ouvidoria devem ter mais autonomia e poder de decisão, sem risco de sofrer ações de pressão 
como entidades) 
 
6. Entendemos, também que a questão da autonomia não reside apenas na vinculação da 
empresa ao ministério A, B ou C e que a EBC precisa estar vinculada a um ministério. Mas 
não pode estar vinculada à Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom). 
O processo de formação crítica do cidadão, missão da EBC, pode em alguns momentos entrar 
em conflito com os objetivos e interesses da pasta responsável por gerir a comunicação do 
governo. Essa relação é perniciosa para a consolidação da comunicação pública. Os 
trabalhadores não conseguiram fechar um consenso sobre a indicação de outra pasta que 
poderia abrigar a EBC. Entre as pastas nomeadas surgiram como opções mais viáveis o 
Ministério da Cultura (historicamente ligado à criação da EBC, e, portanto, mais afeito a 
abrigar a EBC), Ministério da Educação (está mais distante, no entanto tem ligação com 
televisão pública no sentido educativo da missão) e Ministério das Comunicações. 



 

 

 
EIXO: 1 
 
 
NOME: Conselho Curador 
 
 
RESUMO: 
 
A criação da EBC foi, certamente, uma enorme conquista. Lembre-se que o desenvolvimento 
técnico-industrial da televisão no País gerou uma centralização da produção no Sudeste, 
especialmente Rio de Janeiro e São Paulo, e a consequente hegemonia cultural da região. A 
estruturação do sistema de radiodifusão em redes nacionais, ao mesmo tempo em que 
oportunizou a construção de uma “identidade nacional”, na lógica dos governos militares, 
relegou a difusão autônoma da cultura regional e local a segundo plano. Olhares 
independentes, visões diferentes, outras palavras, ficaram de fora das telas de nossa televisão.  

 
A abertura do espectro de radiodifusão brasileiro para a manifestação de 

múltiplas identidades, em um movimento de “florescimento de várias telas”, configurou uma 
vitória da sociedade brasileira. A promessa da produção de uma programação não-pautada 
pela necessidade do faturamento e das ingerências políticas, pareceu enorme contribuição à 
construção da efetiva democratização da comunicação em nosso País.  

No entanto, passados mais de 7 anos, uma avaliação criteriosa realizada à luz 
das aspirações que se seguiram a seu surgimento, ainda que reconheça avanços, aponta para 
resultados que ainda não permitem afirmar que a EBC caminha para se tornar uma instituição 
de comunicação pública realmente relevante social, cultural e politicamente. É possível 
afirmar – sem receio de cometer equívoco – que pouco se avançou para que a evolução do 
projeto seja considerada robusta. 

O projeto – é importante que se reconheça – , perdeu parte substancial de sua 
força política. Nesse último período, perdeu inclusive prestígio como projeto político do 
núcleo dirigente do Executivo Federal. Exemplo inequívoco disso foi a facilidade com que se 
desfizeram as articulações governamentais a respeito da implantação do operador de rede 
digital, um dos projetos mais aguardados pelo campo público. 

As razões para esse desempenho são de variadas ordens, não cabendo 
responsabilidade exclusiva aos gestores atuais ou anteriores da instituição. Embora 
possuíssem instrumentos para a execução de políticas mais consistentes, foram aprisionados 
por um modelo institucional sem autonomia em relação ao governo federal, que impactou de 
forma decisiva nos resultados desses primeiros anos. Assim, ainda que recursos tenham sido 
aplicados em diferentes áreas e esforços tenham sido dispendidos em diversas direções, não 
foram capazes de tornar realidade – do ponto de vista de sua importância na vida real dos 
cidadãos e cidadãs  – o sistema público de comunicação. 

Os obstáculos são diversos, mas apontam para o fato de que o modelo 
institucional, a arquitetura regulatória na qual a empresa se insere e o projeto de produção e 
difusão de conteúdos da instituição são insuficientes para alcançar a aspiração do legislador 



 

 

constituinte, qual seja, a de uma comunicação pública de alta qualidade e relevância editorial, 
independente dos poderes de governo e do mercado, capaz de ser realmente complementar ao 
hegemônico sistema de comunicação comercial. É o que determina a Constituição Federal de 
maneira inequívoca. 

A seguir, são apresentadas as reflexões e contribuições do Conselho Curador 
ao debate proposto pelo Seminário “Modelo Institucional da EBC”. Resultam de discussões 
havidas ao longo de reuniões ordinárias e de Câmaras Temáticas, e em Roteiros de Debates 
promovidos pelo Colegiado. Estão agrupados seguindo os eixos temáticos nos quais os 
trabalhos do Seminário estão estruturados. 

 
 
DIAGNÓSTICO: 
 
Conquanto a legislação afirme expressa e formalmente a autonomia da EBC em relação ao 
Governo Federal, é preciso ir mais fundo na letra da lei em busca dos vícios que essa moldura 
institucional resultante da Lei nº 11.652, de 2008, impõe à empresa em termos de dinâmica de 
gestão, sob risco de falência do projeto idealizado no processo decorrente do 1º Fórum de TVs 
Públicas. 

O primeiro desses vícios, e, talvez, o mais grave, é a vinculação administrativa 
e política da EBC à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República 
(SECOM), expressa no art. 5° da Lei que criou a empresa. Afinal, trata-se do órgão 
responsável pela comunicação de governo, pela relação do governo com a imprensa e demais 
instituições de comunicação, entre elas as agências de publicidade que mediam as verbas de 
propaganda governamentais. 

Chama a atenção ainda o fato de que, pelo enunciado do art. 8° da Lei, entre as 
competências da EBC está a de implantar e operar os serviços de radiodifusão pública sonora 
e de sons e imagens do Governo Federal (inciso I), prestar serviço no campo da radiodifusão, 
comunicação e serviços conexos, inclusive para transmissão de atos e matérias do Governo 
Federal (inciso VI) e exercer outras atividades afins, que lhe forem atribuídas pela Secretaria 
de Comunicação Social da Presidência da República ou pelo Conselho Curador da EBC 
(inciso VIII) (grifos nossos). 

 
Observe-se, portanto, na relação política e administrativa da EBC com a 

Presidência da República, a circunstância dela ser responsável, ainda que sob contrato de 
prestação de serviço, pela produção de um canal inteiro de programação do governo, o NBR, 
destinado à distribuição por operadoras de televisão por assinatura e por redes abertas de 
satélite, além de produzir também, sob contrato, os programas semanais do Governo Federal.  

Indiscutivelmente, a vinculação ao órgão de publicidade e assessoria de 
imprensa do governo federal é indesejável à legitimação da EBC como instituição 
socialmente relevante. Sendo a Secom justamente o órgão responsável por zelar pela imagem 
do governo (e dos governantes) junto à sociedade, é inexorável que busque, com maior ou 
menor intensidade, reduzir críticas e questionamentos às suas ações. Mesmo que não o faça, 
possui instrumentos para tanto, sendo natural que pairem dúvidas sobre as suas intenções, 
pois estas são inerentes à sua missão. 



 

 

A parte mais visível dessa relação é a constante nomeação de profissionais da 
Secom para exercer cargos na EBC e vice versa, numa verdadeira “dança das cadeiras”, o que 
já se convencionou chamar, inclusive, de movimento de “portas giratórias”. 

De outra parte, a dupla missão jurídico-institucional de liderar o 
desenvolvimento do sistema público de comunicação e, simultaneamente, operar os canais e 
serviços de divulgação do Governo Federal, unindo duas figuras jurídicas e dois objetivos 
distintos em um mesmo organismo estatal, é extremamente prejudicial ao projeto. 
Comunicação pública e governamental possuem características distintas e inconciliáveis, o 
que determinaria, por lógica, a separação estrutural das duas atividades.  

Embora a criação de uma diretoria específica para a administração dos serviços 
prestados ao governo federal (EBC Serviços) tenha objetivado separar estas duas atividades 
(por sua óbvia diferença), a prática evidenciou ser impossível apartá-las na gestão cotidiana 
da empresa. É impossível, por exemplo, afirmar com segurança quanto do orçamento é gasto 
com a comunicação pública e quanto é dispendido para os “serviços de governo”. 
Praticamente todo o corpo técnico e administrativo da instituição (bem como a sua própria 
direção executiva) têm nesta dupla missão fator gerador de forte dispersão, reduzindo 
sobremaneira a concentração dos recursos – todos eles, materiais e humanos – na atividade 
para a qual a empresa foi idealizada. Há, como consequência inevitável, forte dispersão de 
foco nas atividades da instituição, que não pode se concentrar realmente na tarefa de 
consolidação do sistema público de comunicação. 

A EBC é uma empresa pública, resultado de uma política de Estado. O Estado, 
no contexto brasileiro, é uma esfera que ainda costuma ser confundida com o governo pela 
sociedade brasileira. Para garantir o caráter público da EBC e tirar as amarras que ainda a 
vinculam como uma das peças de comunicação do governo é preciso tomar medidas que 
garantam a autonomia política e editorial da empresa, entre as quais: 

 
 
 
 
PROPOSTA: 
 
1) Vinculação administrativa, e não hierárquica, da EBC ao Ministério da Cultura, ou ao 
Ministério das Comunicações, de fato politicamente mais adequada. Ilustramos este ponto 
com o exemplo britânico, sempre o mais paradigmático, destacando que a vinculação da BBC 
não é com o aparato de comunicação social do gabinete do Primeiro Ministro, mas com o 
Ministério da Cultura, Comunicação e Esporte, ou Department for Culture, Media and Sport. 
  
2) A separação das distintas missões desempenhadas pela EBC, com a necessária alteração 
legal e a transferência dos serviços de governo para outro órgão ou instituição. Não há 
experiência exitosa em âmbito internacional que possua esta dupla missão. São, afinal, 
inconciliáveis, não havendo qualquer sinergia desejável entre as duas atividades. Ademais, a 
construção do sistema público de comunicação carece de foco, não podendo rivalizar, na 
mesma instituição, com a comunicação governamental. 



 

 

3) Lista tríplice para escolha dos futuros presidentes da empresa definida com base em 
critérios claros e transparentes e de acordo com as necessidades da EBC em cada uma de suas 
etapas de construção e consolidação. A indicação dos nomes que vão compor essa lista tríplice 
deve ser feita por meio de um Comitê que ajude a localizar pessoas que se adequem ao perfil 
necessário para a empresa. Tal comitê deve contar com a participação dos trabalhadores do 
quadro da EBC. 

4) A nomeação do presidente da EBC deve ser posterior a processo de sabatina do candidato 
pelo Conselho Curador e/ou pelo Senado Federal, a exemplo de diretores de agências 
reguladoras. 

 
 



 

 

 
EIXO: 1 
 
 
 TÍTULO: Representação Orgânica da Sociedade no Conselho Curador 
 
 
NOME: David Silberstein - analista da mídia pública, Ouvidoria, EBC 
 
 
PROPOSTA: 
* Esta proposta também está reproduzida no Eixo 3 por afinidade temática. 
 
Modelos Alternativos para a Seleção dos Integrantes do Conselho Curador 
 
 
É louvável a iniciativa do Conselho Curador envolver a sociedade civil na escolha dos 
substitutos dos integrantes cujos mandatos estão prestes a terminar. A sequencia de medidas 
tomadas neste sentido desde a renovação em 2010 demonstra uma consciência crescente da 
importância de fortalecer os laços entre o Conselho e a sociedade civil, que tem no Conselho 
sua instancia mais representativa na estrutura organizacional da EBC.   
 
Há de reconhecer, porém, que, independentemente dos critérios da escolha, a estrutura 
organizacional da EBC não é conducente ao fortalecimento destes laços. Isto não quer dizer 
que os interesses da sociedade civil não possam eventualmente encontrar canais de articulação 
para se transformarem em temas da pauta do Conselho e até em decisões da empresa. No 
entanto, o estabelecimento de vínculos orgânicos de representação que dotem as discussões no 
Conselho com o respaldo de segmentos significativos do público não depende só dos nomes 
indicados para integrar o Conselho. 
 
Um estudo feito em 2009, a partir da obra “A Melhor TV do Mundo: O Modelo Britânico de 
Televisão”, do então Ouvidor-Geral da EBC, Laurindo Leal Filho, apontou que, ao colocar o 
Brasil em um quadro comparativo dos serviços públicos de rádio e televisão nos 11 países 
classificados como os maiores neste setor, o Brasil é um caso extremo, o único onde há 
influências políticas diretas do governo tanto nas fontes de financiamento quanto nos vínculos 
de controle dentro da estrutura institucional do Estado, sem influências comerciais 
compensatórias na dimensão financeira. Esta combinação deixa pouco espaço para a 
representação dos interesses da sociedade civil nas instâncias decisórias. 
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Nota: O vermelho corresponde à situação atual. 
 
Da perspectiva da representação da sociedade civil, a dimensão dos vínculos de controle é a 
mais relevante, embora a dimensão financeira não deva ser desprezada. A questão do controle 
é muito complexa, abrangendo variáveis que vão desde a forma de governo e da cultura 
política do país, passando pela constituição jurídica das entidades responsáveis pelos serviços 
públicos de mídia, quem as fiscaliza e a quem elas prestam contas, a quem detém o poder de 
nomeação e de demissão e à composição dos conselhos diretores e os prazos dos mandatos 
dos seus integrantes. A análise optou por uma simplificação baseada num composto dos 
modelos elaborados por vários estudiosos da matéria.  
 
As categorias especificadas nos modelos coincidem em grande parte e existe um alto grau de 



 

 

consenso entre os autores sobre a classificação dos 11 países. As três categorias adotadas 
correspondem ao grau de independência institucional do sistema de mídia pública em relação 
à estrutura política do Estado em cada país: 1) Vínculo liberal (através de conselhos 
suprapartidários, isolados da política): Grã-Bretanha, Japão, Nova Zelândia, Canadá, Austrália 
e os EUA; 2) Vínculo partidário/corporativista (através da participação proporcional dos 
partidos políticos e/ou das organizações representativas da sociedade civil): Holanda, 
Alemanha e Suécia; 3) Vínculo governamental (através da intervenção direta do poder 
executivo ou da maioria parlamentar): França e Itália. O Brasil se enquadraria no terceiro 
grupo e quando se examinam os vínculos de controle da EBC detalhadamente, a subordinação 
da empresa à Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da Republica é 
bastante evidente. 
 
Nos dois primeiros grupos a representação da sociedade se faz presente nos órgãos decisórios 
principais das empresas, os conselhos diretores, que, agindo em nome do público - como se 
fossem os guardiões dos interesses dos acionistas nas empresas do setor privado - , são 
responsáveis pela nomeação do quadro executivo, pelo planejamento estratégico e pela 
cobrança de resultados, dentre outras funções.  
 
As formas de seleção dos integrantes variam de acordo com o pais. Embora o Conselho 
Curador da EBC não tenha o mesmo papel decisório, alguns exemplos dos critérios e 
processos de seleção adotados nesses países podem ser instrutivos.  
 
Nos Estados Unidos, por exemplo, o Conselho Diretor (Board of Diretors) do PBS é 
composto de 27 integrantes, 14 dos quais (a maioria) são gerentes de emissoras locais 
afiliadas, eleitos ao Conselho pelo público associado ao sistema pelo pagamento facultativo 
de uma taxa anual. Os demais integrantes são o presidente da empresa, nomeado pelo 
Conselho, e 12 diretores, eleitos pelo Conselho, que representam o público em geral. Na 
composição atual do Conselho, incluem-se diretores e ex-diretores de bancos, fundações, 
empresas e organizações da sociedade civil, tais como o Conselho Americano de Educação, 
um lobby que representa aproximadamente 1.800 instituições de ensino superior. 
 
Na Grã-Bretanha o BBC Trust é composto de 12 membros, nomeados pela Rainha, 
assessorada pelo primeiro ministro e os três ministros do Departamento de Cultura, Mídia e 
Esporte. Alguns conselheiros são escolhidos pelos conhecimentos especializados que possuem 
em assuntos financeiros ou editoriais. Quatro conselheiros são representantes das quatro 
nações que formam o país: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. O Trust 
trabalha em estreita colaboração  com quatro Conselhos de Audiência, um em cada nação, 
presidido pelo integrante do Trust que representa aquela nação.  
 
A título de contraste, na Itália, que, como o Brasil, pertence à categoria de vínculo 
governamental, a RAI é governada por um Conselho Administrativo composto de nove 
integrantes, sete dos quais eleitos por uma comissão do Parlamento Italiano. Os outros dois, 
um dos quais presidente do Conselho, são nomeados pelo maior acionista, o Ministério de 
Desenvolvimento Econômico. Na Espanha, o Conselho de Administração da RTVE é 
composto de 9 integrantes, escolhidos pelas duas Casas do Parlamento. A representação dos 
interesses da sociedade civil nestes casos passa pelo crivo dos partidos que formam a base do 
governo.  
 



 

 

O RTP de Portugal, que também pertence a esta categoria, oferece uma variante que se 
assemelha ao Conselho Curador da EBC. O poder decisório da empresa compete ao Conselho 
de Administração, composto de 5 integrantes, indicados pelos membros do governo 
responsáveis pelas áreas de comunicação social e de finanças. Há também um Conselho de 
Opinião, composto de 29 integrantes, 12 dos quais são escolhidos por órgãos legislativos e 15 
(a maioria) por associações, conselhos consultivos e confissões religiosas, além de 2 membros 
de reconhecido mérito, cooptados pelos restantes membros do conselho. 
 
Os 15 representantes da sociedade civil no Conselho de Opinião incluem 2 membros 
designados pelas associações sindicais, 2 membros designados pelas associações patronais e 
um membro designado por cada um dos seguintes segmentos: a Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses, as confissões religiosas mais representativas, as associações dos 
espectadores de televisão, as associações de pais, as associações de defesa da família, as 
associações de juventude, as associações de defesa dos autores portugueses, as organizações 
não governamentais do conselho consultivo da Comissão para a Igualdade e para os Direitos 
das Mulheres, o Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração, as associações de 
pessoas com deficiência ou incapacidade e as associações de defesa dos consumidores.   
 
No caso da EBC, a escolha efetiva dos conselheiros por entidades representativas, mesmo que 
o procedimento formal do Conselho Curador não seja alterado, é uma opção que já foi 
exercida em pequena escala. As controvérsias que quase inevitavelmente surgiriam, tais como 
a definição de quais segmentos deveriam ser representados e quais entidades deveriam ser 
autorizadas a participar na escolha, poderiam ser contornadas pela adoção de sorteios e 
rodízios, instrumentos desenhados a igualar as chances nestas situações. Os ganhos em termos 
da formação de vínculos orgânicos com a sociedade civil não seriam desprezíveis. Os 
mecanismos de representação das audiências regionais e locais utilizados na BBC e no PBS 
também merecem consideração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
EIXO: 1 
 
 
 TÍTULO: Para além da vinculação: dimensões de uma verdadeira autonomia 
para a EBC  
 
 
NOME: Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC) 
 
 
PROPOSTA: 
 
1) O conceito de público deve buscar articular três diferentes modelos: o de gestão, o de 
financiamento e da estrutura jurídica-institucional, e seu consequente vínculo com o Estado. 
Em outras palavras, para garantir uma efetiva autonomia e independência de uma empresa de 
comunicação pública em relação ao Estado, não basta garantir que ela tenha uma estrutura 
jurídico-institucional que aponte nesta direção, mas também que ela tenha um modelo de 
financiamento que a torne menos dependente da discricionariedade dos recursos de governos, 
e um modelo de gestão que seja realmente democrático, transparente e com participação da 
sociedade. 
 
2) No tocante ao modelo jurídico-institucional atual da EBC, a escolha feita pelos governantes 
quando da sua criação, a de uma empresa estatal não dependente, logo transformada numa 
empresa estatal dependente, tem demonstrado que esta não foi uma escolha feliz. Terminou-se 
por optar em favor de um modelo que juntou, em uma mesma instituição, a comunicação 
pública e a comunicação estatal. Não importa que razões levaram o Governo Federal a fazer 
essa opção, porque não criou duas empresas diferentes, com missões diferentes (economia de 
investimentos), ou mesmo porque não optou por um modelo jurídico-institucional que fosse 
mais leve, menos engessado pelas regras da administração pública. 
 
3) Ao optar por criar uma nova empresa de comunicação, que juntasse comunicação pública 
com comunicação estatal, e ao optar por deixar esta nova empresa vinculada diretamente à 
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), o Governo 
terminou por dar uma sinalização confusa para a sociedade, criando uma empresa que não tem 
um ‘DNA’ claro, ou que tem dois ‘DNA’ em sua missão institucional, ajudando a embaralhar 
ainda mais o senso comum, num país onde culturalmente, quando falamos de algo público, o 
imaginário popular imediatamente pensa que estamos falando de uma parte do aparelho do 
Estado. 
 
4) A EBC, desde sua criação, é responsável pela produção de conteúdos de suas mídias 
públicas (TV Brasil, TV Brasil Internacional, 07 emissoras e 02 retransmissoras de rádio, duas 
agências de notícias na web, sendo uma delas radiofônica), mas também pela produção de 
conteúdos de comunicação estatal/governamental, como o canal de TV NBR (na TV fechada), 
vários programas radiofônicos (Voz do Brasil, Café com Presidente, Bom Dia Ministro, etc.), 
e um sistema de clipping e monitoramento/acompanhamento de mídia para órgãos da 
administração direta e indireta.  
 



 

 

5) Embora a vinculação com a Secom/PR não seja o aspecto mais importante e decisivo deste 
debate (se a opção foi por uma empresa estatal dependente, ela teria que estar vinculada a 
algum Ministério ou órgão da administração direta), é claro que, sob o ponto de vista 
simbólico, também não é uma sinalização feliz, uma vez que a Secom/PR é diretamente 
responsável pela ‘comunicação estatal de governo’. Claro que a simples vinculação da EBC a 
outro ministério (Cultura, Comunicações ou Educação) não garantiria à EBC a autonomia e 
independência em relação do Estado, e em particular em relação ao Governo de plantão. Se a 
opção continua sendo não alterar o modelo jurídico-institucional inicialmente pensado para a 
EBC, e apenas vinculá-la a outro Ministério, a empresa só terá maior autonomia e 
independência caso o gestor de plantão neste outro ministério tiver uma visão correta do papel 
e missão da comunicação pública. Caso contrário, a EBC poderá se transformar numa mera 
extensão da política governamental daquele ministério e as mesmas contradições para a sua 
autonomia continuarão a ser reproduzidas. É preciso, portanto, repensar a vinculação 
institucional da EBC não apenas em relação ao lugar, mas em relação às condições concretas 
para o exercício de sua autonomia, que passam por romper com a proximidade entre 
comunicação de governo e comunicação pública e com mecanismos de gestão transparente e 
modelo de financiamento que assegure sustentabilidade.  
 
6) Esta relação incestuosa e promíscua entre Secom/PR e EBC tem gerado mais atritos e 
desgastes do que vantagens e ganhos. Cortes orçamentários constantes, perda da faixa de 700 
MHz para as operadoras de telecomunicações, demora de mais de um ano para a Presidência 
da República indicar os últimos cinco novos conselheiros indicado pela sociedade civil para o 
Conselho Curador, dificuldades no diálogo e relacionamento na área de prestação de serviços 
de comunicação estatal/governamental, repercussão dessa vinculação em parte da própria 
cobertura jornalística, ausência de um projeto claro de comunicação pública por parte do 
Governo Federal.  
 
7) Por fim, mas não menos importante, a maneira como tem sido escolhidos os principais 
gestores da EBC, ao longo da sua curta história, com o/a Presidente/a da República indicando 
o diretor-presidente e o diretor-geral, embora respeite o aspecto legal (assim o determina a Lei 
que criou a EBC), a falta de transparência e a total ausência de diálogo com a sociedade, com 
o Conselho Curador da empresa e com o corpo de funcionários, configura um processo pouco 
republicano, que termina também por determinar a escolha dos demais diretores. No caso 
mais recente, o último diretor-presidente da EBC, Nelson Breve, está deixando a empresa 
para voltar a exercer o cargo que já exerceu no passado recente, de titular da Secretaria de 
Imprensa da Presidência da República, na equipe da Secom/PR, enquanto dois quadros da 
Secom/PR são anunciados para ocuparem diretorias na EBC, numa péssima sinalização de 
que, para o Governo Federal, a EBC é realmente apenas uma mera extensão da Secom/PR. 
Isso, lamentavelmente, ocorrendo às vésperas deste Seminário organizado pelo Conselho 
Curador da EBC, uma ótima oportunidade para debater exatamente o modelo institucional 
para a empresa, e um projeto mais consistente para a EBC.  
 
 



 

 

 
EIXO: 1 
 
 
 TÍTULO: Contribuição do Intervozes para uma EBC mais autônoma 

 
 
NOME: Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social 
 
 
DIAGNÓSTICO: 
 
A Lei nº 11.652, de 07 de abril de 2008, que cria a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), é 
clara em relação à autonomia e em relação à vinculação da Empresa à Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência da República (Secom). Contudo, o Intervozes – Coletivo 
Brasil Comunicação Social entende que existe uma incompatibilidade entre a vinculação 
prevista na Lei com a autonomia necessária para uma empresa pública de comunicação 
manter-se distante da comunicação de Governo, que é o seu grande desafio. 
 
Mesmo reconhecendo o papel extremamente importante da comunicação governamental, do 
ponto de vista de pluralidade de fontes numa esfera pública e do accountability social que um 
governo precisa fazer, não se pode confundir, em hipótese alguma, o papel desta comunicação 
com o da comunicação pública, sob a pena de colocar em risco o papel democrático e a 
legitimidade do sistema público não governamental de comunicação, bem como seguir 
violando o princípio da complementariedade previsto no art. 223 da Constituição Federal de 
1988. 
 
De forma a diferenciar o modelo público não governamental do modelo governamental, ou o 
sistema público do estatal, como está na Constituição Federal, a autonomia da EBC está 
prevista no inciso VIII do Art. 2º da Lei que cria a Empresa. De acordo com o referido artigo, 
é princípio da EBC a autonomia em relação ao Governo Federal para definir produção, 
programação e distribuição de conteúdo no sistema público de radiodifusão. Contudo, a 
mesma lei traz em seu Art. 5º a vinculação da EBC à Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República (Secom). 
 
Por ser a Secom o órgão do Poder Executivo Federal responsável justamente por pensar as 
estratégias de comunicação do governo, a vinculação da EBC a essa Secretaria é algo que fere 
o já citado princípio legal da autonomia da Empresa. 
Entendemos também que mesmo sendo esta uma questão central no debate sobre a autonomia 
da EBC, tal conquista não reside apenas na vinculação da Empresa ao ministério A, B ou C. 
Para além da imediata desvinculação da EBC à Secom, entendemos que outras ações de 
aprofundamento da autonomia da Empresa devem se somar nesse processo. 
 
Cabe-nos portanto, antes de ventilarmos uma proposta de qual seria um ministério viável para 
vinculação da EBC, sugerir ações que visem a garantir, no dia a dia da Empresa e na relação 
desta com qualquer que seja o ministério vinculado, pontos que facilitem a conquista da 
autonomia. 
 



 

 

Para a garantia do inciso VIII do Art.º 2, entendemos serem necessárias alterações legais, mas 
também uma série de ações que a gestão da Empresa pode tomar. Seguem, portanto, as nossas 
propostas: Em relação ao artigo 5º: 
 
Para além da sua função de produzir a comunicação pública, a EBC também tem dentre as 
suas funções legalmente estabelecidas a função de prestadora de serviços, que se realiza na 
existência de um setor específico, chamado EBC Serviços. É nesta relação de prestação de 
serviço da Empresa que mais uma vez se faz incompatível a sua vinculação à Secom. Por ser 
a Secretaria o órgão responsável por pensar as estratégias de comunicação do governo e 
contratar a execução deste serviço e por ser a EBC o ente legalmente prioritário para essa 
contratação, foi criada mais uma vez uma relação antagônica com a autonomia. A Secom 
torna-se, no caso, a principal cliente da EBC Serviços e, ao mesmo tempo, responsável por 
indicar os principais cargos de direção da Empresa. Sem falar que a execução dos serviços de 
comunicação governamental dentro do espaço físico da comunicação pública não contribui 
para a desejável diferenciação entre o público e o governamental que a comunicação pública 
no Brasil ainda carece fazer. A frequente presença de ministros, assessores e funcionários do 
alto escalão do Palácio do Planalto e dos Ministérios causa estranheza aos princípios de 
autonomia frente ao Governo Federal. 
 
Uma empresa pública de comunicação autônoma precisa incluir nos seus mecanismos de 
escolha de pessoal critérios que reflitam a disposição que garanta tal característica. A 
nomeação pura e simples de diretores pela Presidência da República, sem nenhum mecanismo 
de consulta interna para construção de perfis de acordo com as necessidades da Empresa, não 
pode ser considerada democrática. Uma empresa pública necessita de uma gestão pública. 
Mesmo sem alteração direta na lei, algumas ações podem ser tomadas para tornar mais 
democrático, autônomo e participativo os mecanismos de escolha da diretoria da EBC. 
Assim como a Empresa, a seu critério, criou à revelia da Lei nº 11.652, de 2008, uma 
vicepresidência, dando mais uma “cabeça” a uma Empresa que mal conseguia se resolver com 
duas, sabe-se que a ampliação do critério de escolha de cargos de livre provimento da EBC, 
de uma maneira geral, pode se dar de forma mais próxima ao condizente com os princípios e 
objetivos da comunicação pública. 
Acerca do Art. 19º propomos: 
Art. 19. A Diretoria Executiva será composta de 1 (um) Diretor-Presidente e 1 (um) Diretor-
Geral, 
nomeados pelo Presidente da República, e até 6 (seis) diretores, eleitos e destituíveis pelo 
Conselho 
de Administração. 
 
A cerca do Art. 20º propomos: 
Art. 20. A EBC contará com 1 (uma) Ouvidoria, dirigida por 1 (um) Ouvidor, a quem compete 
exercer a crítica interna da programação por ela produzida ou veiculada, com respeito à 
observância dos princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão pública, bem como 
examinar e opinar sobre as queixas e reclamações de telespectadores e rádio-ouvintes 
referentes à programação. 
§ 1º O Ouvidor será nomeado pelo Diretor-Presidente da EBC, para mandato de 2 (dois) anos, 
admitida uma recondução. 
§ 2º O Ouvidor somente perderá o mandato nas hipóteses de renúncia ou de processo judicial 
com 



 

 

decisão definitiva. 
Para fins de garantir a autonomia deste cargo frente a gestão da Empresa, fez-se necessário: 
 
 
 
 
PROPOSTA: 
 
1) Desvinculação imediata da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 
 
2) Construção participativa de uma linha editorial, pública e disponível em todos os veículos 
da Empresa, que deve ser aprovada pelo Conselho Curador e respeitada pelos jornalistas, 
diretores e pelo Governo Federal; 
 
3) Criação de mecanismos, como quarentenas de no mínimo dois anos, que inibam a 
indicação de pessoas com cargos de confiança no Governo Federal aos cargos de livre 
provimento da EBC; 
 
4) Elaboração de normas internas e externas que proíbam todo e qualquer órgão do Governo 
Federal a se dirigir a um funcionário da EBC na tentativa de impor a inclusão ou retirada de 
qualquer programa, assunto, matéria ou termo sem justificativas válidas do ponto de vista 
jornalístico ou dos princípios e objetivos da Comunicação Pública; 
 
5) Excluir o inciso I do Art. 8º: “Cabe à EBC: I - implantar e operar as emissoras e explorar os 
serviços de radiodifusão pública sonora e de sons e imagens do Governo Federal (...)”; 
 
6) Excluir a obrigatoriedade de transmissão de atos e matérias do Governo Federal a que se 
refere o inciso VI do Artigo 8º. Ficando o dispositivo com a seguinte redação VI – prestar 
serviços no campo de radiodifusão, comunicação e serviços conexos. 
 
7) Excluir do inciso VIII do Art. 8º o seguinte trecho: “Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República ou qualquer outro órgão do Governo Federal como possível 
atribuidor de atividades que devam ser exercidas pela Empresa”; ficando o dispositivo com a 
seguinte redação: Compete à EBC: VIII – exercer outras atividades afins, que lhe forem 
atribuídas pelo Conselho Curador da EBC; 
 
8) Criação, junto ao Conselho Curador e aos funcionários da Empresa, de perfis para a 
ocupação dos cargos de livre provimento, principalmente para os cargos da Diretoria 
Executiva, tendo estes que serem sabatinados pelo Conselho Curador; 
 
9) Criação, junto aos funcionários da Empresa, de perfis para a ocupação dos cargos de livre  
provimento, principalmente para os cargos de Superintendência, Gerência, Gerência 
Executiva e Coordenações; 
 
10) Criação de um cronograma para ocupação prioritária dos cargos de livre provimento por 
pessoal do quadro de funcionários da EBC e, caso necessário, realizar formações periódicas 
para que os empregados da empresa estejam preparados para ocupação destes cargos; 
 



 

 

11) Criação, junto aos funcionários empresa, de mecanismos de escolha das chefias que 
desvinculem a atual relação de “cargos de confiança” para a relação de capacidade, aptidão e 
tempo de serviço na empresa. 
 
12) Criação, junto com o Conselho Curador, de um perfil condizente com as atribuições do 
cargo para ouvidor geral e ouvidores adjuntos; 
 
14) O nome indicado para Ouvidor deverá passar por sabatina pelo Conselho Curador; 
 
15) O ouvidor não pode ser funcionário da empresa (do quadro ou livre provimento), ter ou 
ter tido relação de trabalho com a EBC nos últimos dois anos, bem como deverá também ter 
uma quarentena de dois anos depois da sua gestão como ouvidor para voltar a ter relação de 
trabalho com a EBC; 
 
16) O(a) Ouvidor(a) não pode, enquanto exercer o trabalho de ouvidor na Empresa, exercer 
nenhum outro tipo de vínculo, seja com diretorias ou projetos, que não seja estritamente 
vinculadas ao cargo de Ouvidor previsto na lei. 
 



 

 

 
EIXO: 1 
 
 
NOME: Lucas Krauss (editor de texto do jornal Repórter Brasil) 
Pedro Henrique Moreira (repórter do jornal Repórter Brasil) 
Francislene Pereira de Paula (jornalista da TV Brasil) 
 
 
PROPOSTA: 
 
1) Cargos de Diretor de Jornalismo e Editor-Chefe do jornal Repórter Brasil devem ser 
sabatinados e terem os nomes aprovados pelo Conselho Curador. Além disso, o pré-requisito 
para ocupar essa função seria pertencer ao quadro permanente da empresa, ou seja, sem ser 
indicado via função comissionada ("cargo de confiança"), nem terceirizado, contratado como 
pessoa jurídica ou requisitado de outro órgão do Poder Executivo. Essa sugestão visa garantir 
que os ocupantes de tais posições estejam menos suscetíveis à influência da estrutura 
governamental. Atualmente, a escolha é discricionária. O que acaba vinculando o diretor de 
jornalismo e o editor-chefe do telejornal aos interesses de quem os contrata e os mantém na 
função. Os dois cargos têm alto poder decisório na produção de conteúdo jornalístico e, por 
isso, devem ter autonomia. Para aumentarmos nossa independência editorial perante o 
governo federal, precisamos evitar que o poder central tenha influência na escolha de posições 
estratégicas na cadeia produtiva da notícia. Essa "blindagem" poderia ser aplicada aos cargos 
com poder decisório, quanto ao conteúdo editorial, de todos os veículos da EBC: TV, rádios e 
noticiário online. 
 
2) Previsão expressa de que 100% (não mais 60%, como no atual Acordo Coletivo de 
Trabalho) dos cargos de chefia/coordenação sejam preenchidos por pessoas do quadro 
permanente da empresa, nos mesmos termos da proposta 1. Esse percentual deve incidir, 
obrigatoriamente, em cargos de efetiva produção de conteúdo, área fim da EBC. Para as áreas 
meio, como de administração, por exemplo, o percentual poderia ser menor. 
 
3) As pessoas que ocupam as funções de gerência de jornalismo, gerência de produção e 
reportagem, coordenação de pauta, coordenação de produção e coordenação de edição devem 
ser eleitos pelos empregados em pleito formal, com inscrição de nomes, suplentes, campanhas 
eleitorais de curta duração (para garantir celeridade) e eleição via intranet. Uma fórmula 
inovadora de gestão que ajudaria a independência da produção de conteúdo via 
reconhecimento da legitimidade para o cargo. 
 
4) Os veículos da EBC devem ser proibidos de empregar, mediante pagamento, seja qual for o 
vínculo contratual, comentaristas, estrategistas, ou similares, para atuar em seus programas 
jornalísticos. Entre os princípios da EBC, está o de não tutelar a opinião do telespectador, 
ouvinte ou internauta. Hoje, quando participam de nossos telejornais, os comentaristas 
emitem a opinião "deles" que, por mais válida e esclarecedora, compreende apenas um lado 
dos fatos. Tais comentaristas são contratados sem processo seletivo, em escolhas 
discricionárias da diretoria de jornalismo. E, atualmente, tendem a opinar alinhados com o 
Palácio do Planalto. Vale ressaltar que, em alguns casos, esses profissionais não escondem 
suas predileções político-partidárias em perfis pessoais de redes sociais, ou em blogs nos 



 

 

quais são autores. A liberdade de manifestação não deve ser fato que desabone um jornalista. 
Afinal, todos somos seres políticos. A falha está em ter discursos de apoio ao governo central 
e ser contratado com recursos da comunicação pública, para atuar na produção de conteúdo. 
Uma alternativa é buscar especialistas na academia, na sociedade civil, em movimentos 
sociais, para aprofundar as discussões em nossos telejornais. Sempre apresentando, à 
audiência, mais de uma opinião, mais de um ponto de vista. 
 
5) A EBC deve deixar de ser atrelada à Secretaria de Comunicação da Presidência da 
República. A lei 11.652/2008, que criou a Empresa Brasil de Comunicação, precisa ser 
modificada em seu artigo 5º, de modo que a empresa passe a ser vinculada a outro ente do 
Poder Executivo Federal. A proximidade com o poder central tem demonstrado, ao longo dos 
sete anos de existência da EBC, ser prejudicial à independência editorial dos veículos da 
comunicação pública. A Secom cuida da relação do governo com a mídia privada e preza pela 
boa imagem do Governo federal diante da opinião pública. Seu papel é valorizar a agenda 
positiva do Governo. Tais atribuições têm contaminado o conteúdo produzido pelas áreas fins 
da EBC. Como exemplo da forte influência do Palácio do Planalto na gestão da EBC, 
podemos citar a escolha de cargos de chefia para a empresa. Não é raro serem designados para 
atuar na principal iniciativa de comunicação pública do país pessoas que passaram pela 
Secom, ocupando cargos de confiança. A recíproca também ocorre. Ex dirigentes da EBC 
encontram na Secom o novo local de trabalho, quando deixam a Empresa Brasil de 
Comunicação. Tal relação não é benéfica para fortalecer uma imagem de isenção, 
independência e confiabilidade, que a EBC deve perseguir por força do ordenamento jurídico 
que a criou. Estudos precisam ser feitos para a escolha desse novo "guarda-chuva" que vai 
abrigar a EBC em sua estrutura. Acadêmicos que se debruçam ao estudo da comunicação 
pública praticada ao redor do globo sugerem que devamos ser vinculados ao Ministério da 
Cultura. É preciso aprofundar a discussão sobre a conveniência desse novo destino. 
 
7) A figura do diretor-presidente da EBC deve acumular as atribuições definidas, hoje, ao 
diretor-geral e ao diretor vice-presidente, com a extinção desses dois últimos cargos. Hoje, o 
papel desses três cargos se confunde. O intuito é simplificar o comando da empresa, 
diminuindo a burocracia, as estruturas de apoio e, com isso, os custos e os conflitos de 
interesse.  
 
8) O diretor-presidente da EBC tem que deixar de ser indicado pelo presidente da República. 
A escolha não pode, ainda, passar a ser feita por outra autoridade, como ministro de Estado. 
Para que não paire dúvida quanto às escolhas editoriais dos veículos da empresa, o presidente 
não pode ter seu vínculo empregatício atrelado à vontade de detentores de cargos políticos. 
Como sugestão, recomendamos que o diretor-presidente seja eleito pelo corpo de empregados 
da empresa, a partir de lista tríplice elaborada pelo Conselho Curador. Todos os três indicados 
passariam, ainda, por sabatina a ser feita pelos conselheiros. 
 
9) A nomeação dos membros do Conselho Curador da EBC deve deixar de ser feita pelo 
presidente da República e passar a ser atribuição da autoridade máxima do ente 
governamental ao qual a EBC for vinculada. Como exemplo, se a EBC passar a compor a 
estrutura do ministério da Cultura, os conselheiros passarão ser nomeados pelo ministro de 
Estado da Cultura. 
 
 



 

 

 
 
EIXO: 1 
 
 
NOME: Comunicação, Economia Política e Sociedade, do Observatório de Economia e 
Comunicação (OBSCOM/CEPOS), da Universidade Federal de Sergipe 
 
 
DIAGNÓSTICO: 
 
Desde o início da atuação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), em 2007, alguns 
questionamentos apareceram de forma recorrente tanto nas reuniões do Conselho Curador do 
conglomerado, e eventos da área das comunicações, quanto em pesquisas acadêmicas sobre o 
tema: a EBC é legalmente comandada pelo Poder Executivo, afinal a sua instância máxima 
está sob responsabilidade do Palácio do Planalto, já que, de acordo com o artigo 19 da Lei 
11.652, de 2008, que efetivou a Medida Provisória de criação da EBC, cabe à Presidência da 
República a nomeação do Diretor-Presidente e do Diretor-Geral da empresa. 
 
Além dessa natureza jurídica de empresa estatal, a EBC é – por lei – encarregada de operar, 
produzir e veicular comunicação governamental. O artigo 8º da Lei 11652/2008 lhe delega a 
tarefa de “prestar serviços no campo de radiodifusão, comunicação e serviços conexos, 
inclusive para transmissão de atos e matérias do governo federal”, além de “exercer outras 
atividades afins, que lhe forem atribuídas pela Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República”.  
 
Assim, a EBC constitui-se como um conglomerado público-estatal, entendendo que os 
recursos que a mantêm são oriundos de fontes públicas e que seu controle é feito pela 
Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), órgão que tem por missão 
cuidar da imagem do Governo Federal. Como indica Bucci (2013, p. 127): 

 
Nas emissoras públicas – que, por serem públicas (não 
governamentais), não devem ser controladas pelo governo, mas por 
instâncias que representem a sociedade civil –, o executivo-chefe é 
escolhido por um conselho de representantes da sociedade. Já nas 
emissoras estatais, quem escolhe o dirigente é o representante do 
poder ao qual a emissora está vinculada (Executivo, Legislativo ou 
Judiciário). Por esse critério, portanto, a EBC é uma empresa estatal 
controlada pelo governo (poder Executivo), embora suas emissoras de 
TV e de rádio, como a TV Brasil, veiculem programas típicos de 
emissoras públicas. 
 

Além disso, o Conselho de Administração, responsável por gerir o conglomerado tem, dentre 
as seis vagas, cinco indicadas pelo Executivo (dois pela SECOM; o diretor-presidente da 
EBC, que é indicado pela Presidência; Ministério do Planejamento e Ministério das 
Comunicações). A exceção é uma cadeira destinada aos empregados da empresa. Assim, a 
legislação que regulamenta as ações da EBC (Lei n.º 11.6523/2008) dá “à Presidência da 
República os meios para constrangê-la, pressioná-la e enquadrá-la” (BUCCI, 2013, p.128), 



 

 

demonstrando uma incompatibilidade entre o que está previsto em lei e a necessária 
autonomia em relação aos governos para uma empresa de comunicação pública. 
 
 
PROPOSTA: 
 
1. Uma mudança na legislação que criou a EBC, de modo a possibilitar a sua desvinculação 
da SECOM. Entende-se, na nossa perspectiva, que uma comunicação pública deve ter não só 
conteúdo alternativo, mas ter autonomia para gerir, de forma a impedir a geração de vínculos 
que possam interferir no que se é difundido; 
 
2. Outra possibilidade possível, sob a atual regulamentação, é garantir uma mediação social, 
cuja representatividade maior é o Conselho Curador, para a escolha do diretor-presidente e do 
diretor-geral da EBC; 
 
3. Ainda na perspectiva de mudanças na regulamentação, indica-se a necessidade de incluir 
outros membros no Conselho de Administração, sem vinculação com o Poder Executivo, com 
comprovação de serviços prestados sobre o tema da comunicação pública, como ocorre no 
Conselho Curador; 
 
4. Outra possibilidade, válida mesmo para a atual estrutura, é que os cargos de chefia e 
assessorias possam ser ocupados por profissionais de carreira da EBC; 
 
5. Por fim, sugerimos a revisão dos incisos I, VI e VIII do Art. 8o, que dizem que compete à 
EBC: “I – implantar e operar as emissoras e explorar os serviços de radiodifusão pública 
sonora e de sons e imagens do Governo Federal; VI – prestar serviços no campo de 
radiodifusão, comunicação e serviços conexos, inclusive para transmissão de atos e matérias 
do Governo Federal; e VIII – exercer outras atividades afins, que lhe forem atribuídas pela 
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República ou pelo Conselho Curador da 
EBC”. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

 
BUCCI, E. Sobre a independência das emissoras públicas no Brasil. Revista Eptic Online, 
Aracaju, 15, n. 2, p. 121-136, maio-ago. 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EIXO 2 - Financiamento e Sustentabilidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
EIXO: 2 
 
 
NOME: Comissão de Empregados (Luciano Nascimento) 
 
 
PROPOSTA: 
 
A EBC é uma empresa pública inserida em uma política de estado que prevê, segundo a 
legislação brasileira, a complementaridade de sistemas. Autonomia financeira não pode 
significar o custeio por meio da captação de recursos no mercado como acontece nos veículos 
de comunicação de caráter comercial. Compreender autonomia financeira como 
autofinanciamento é um grave equívoco que pode tirar a EBC do norte da comunicação 
pública.  
 
Por outro lado, a EBC não pode estar exposta às interferências do governo de plantão, por 
isso, não pode estar sujeita a cortes no orçamento a partir dos interesses desse ou de outro 
governo. Portanto, a sustentabilidade financeira da EBC deve ser garantida por meio de 
recursos públicos não contingenciáveis. O acesso pleno aos recursos do FISTEL, dentro do 
que é garantido através da Lei de Criação da EBC, é fundamental para essa sustentabilidade, 
podendo se discutir formas semelhantes de captação através de outras taxas (como a 
Condecine Teles, por exemplo) 
 
Neste sentido, o financiamento da comunicação pública deve primar pela garantia de recursos 
permanentes a partir de fontes estáveis, especialmente da Contribuição para o Fomento à 
Radiodifusão Pública (CFRP), prevista na Lei de criação da EBC (sem estar submetido ao 
contingenciamento promovido pelo governo), sem prejuízo de outras fontes juntamente com 
recursos do Orçamento Geral da União, para que a empresa consiga a sua 
autossustentabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
EIXO: 2 
 
 
NOME: Conselho Curador 
 
 
DIAGNÓSTICO: 
 

O modelo de financiamento da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), 
aprovado na Lei nº 11.652, de 2008, (art. 11), combina recursos provenientes de dotações 
orçamentárias, da exploração dos serviços de radiodifusão pública, de 75% (mínimo) da 
arrecadação da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (art. 32), da prestação 
de serviços a entes públicos ou privados, da distribuição de conteúdo, modelos de 
programação, licenciamento de marcas e produtos e outras atividades inerentes à 
comunicação. 

Além disso, pode receber doações, legados, subvenções e outros recursos que 
lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, de apoio 
cultural de entidades de direito público e de direito privado, sob a forma de patrocínio de 
programas, eventos e projetos, de publicidade institucional de entidades de direito público e 
de direito privado, vedada a veiculação de anúncios de produtos ou serviços, bem como da 
distribuição da publicidade legal dos órgãos e entidades da administração pública federal.  

Em teoria, recursos suficientes para assegurar a autonomia financeira da 
empresa. No entanto, as decisões orçamentárias internas precisam, pelo modelo atual, ser 
aprovadas pelo governo federal (por meio do Conselho de Administração). Com recursos 
provenientes majoritariamente do orçamento federal, a EBC mantém seu planejamento refém 
dos desejos anuais dos que produzem a peça orçamentária e, mais grave, dos potenciais cortes 
e contingenciamentos unilaterais, que impedem um planejamento da instituição a médio 
prazo. Mantém-se, assim, a empresa em uma situação política sempre delicada, dependente de 
uma “boa relação” com o governo, ou, pelo menos, da valorização política do projeto pelos 
que ocupam posições estratégicas em um determinado momento. 

Os recursos reservados pela Contribuição para o Fomento da Comunicação 
Pública – mecanismo criado pela Lei nº 11.652, de 2008, justamente para dar autonomia 
financeira à EBC, encontram-se até hoje imobilizados por conta de disputa judicial com as 
operadoras de telecomunicações. Mesmo que liberados pela Justiça, parecem não serem 
suficientes para dar autonomia financeira à empresa, principalmente pela possibilidade de 
serem bloqueados pelo governo, o que vem acontecendo na prática, com grande parcela dos 
recursos participando hoje da contabilização do superávit primário, e ao mesmo tempo 
desnutrindo a EBC. 

Diga-se, a esse respeito, que autonomia financeira não pode significar o 
custeio por meio da captação de recursos no mercado como acontece nos veículos de 



 

 

comunicação de caráter comercial. Compreender autonomia financeira como 
autofinanciamento é um grave equívoco que pode tirar a EBC do norte da comunicação 
pública. Por outro lado, a empresa não pode estar exposta às interferências do governo de 
plantão, por isso, não pode estar sujeita a cortes no orçamento a partir dos interesses desse ou 
de outro governo. Portanto, a sustentabilidade financeira da EBC deve ser garantida por meio 
de recursos públicos não contingenciáveis. Só assim será possível garantir a autonomia tanto 
do mercado quanto dos governos. O acesso aos recursos do FISTEL, dos quais a lei prevê que 
75% sejam destinados à EBC, 2,5% à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e 
22,5% às demais emissoras públicas, é fundamental para essa sustentabilidade. Além disso, há 
grande sensibilidade dos segmentos sociais preocupados com a democratização da 
comunicação no Brasil, hoje caracterizada por forte concentração dos meios privados, em 
relação à distribuição dos recursos de publicidade do governo federal, controlados pela 
SECOM. O acesso a tais recursos devem ser considerados receita indispensável ao 
funcionamento da EBC 

Uma rápida observação da previsão de receitas para a EBC em 2016, 
constante do SIOP e aprovada pela SOF, torna claras as graves limitações impostas pelo 
governo federal, ao considerar o orçamento para as Despesas Discricionárias (que envolvem 
custeio e investimentos, mas não pessoal) dos dois últimos anos e os cortes já previstos para o 
ano próximo. A soma da parte dos recursos do FISTEL que está fora da disputa judicial  (R$ 
193,3 milhões, previstos pela Anatel para 2016) com as receitas próprias com a venda de 
produtos (R$ 69,6 milhões), os recursos do governo (R$ 35,4 milhões) e as aplicações 
financeiras (R$ 68,1 milhões), a capacidade total de orçamento para 2016 é de R$ 366,5 
milhões, de acordo com cálculos da empresa. No entanto, o total autorizado pela SECOM 
para as Despesas Discricionárias não deve passar de R$ 169,2 milhões. Para 2015, a LOA foi 
de R$ 211,7 e, em 2014, de R$ 208,5 milhões.  

As consequências de um corte de aproximadamente R$ 42 milhões de 2015 
para 2016 forçarão a EBC a enfrentar prejuízos na execução dos projetos estratégicos que 
envolveram planejamentos exaustivos, foram aprovados pelo Conselho de Administração 
(CONSAD) e por Assembleia Geral, e que serviram de base para a elaboração das metas do 
Plano Plurianual (PPA) que o governo federal enviará ao Congresso neste mês de agosto. 
Além disso, implicará em reduções das despesas continuadas e contratadas (despesas 
operacionais), uma vez que o orçamento está abaixo do realizado em 2014 e da LOA 2015. 

Desses R$ 42 milhões, os cortes que não incidirem em projetos 
(investimentos), acarretarão prejuízos para as atividades da empresa (custeio). Considerando 
uma previsão de crescimento de 5% a cada ano, as limitações tendem a se reproduzir e 
agravar as dificuldades da EBC, num momento em que é cobrada a ampliar sua inserção e 
alcance no cenário da comunicação. Nessa previsão, os valores da PLOA não voltarão ao 
patamar de 2015, sendo 176,8 milhões para 2017; 187,8 milhões para 2018 e 193,1 milhões 
para 2019. 

Para se trabalhar com a real dimensão do que sobra para melhoria efetiva da 



 

 

produção interna, expansão de serviços, infraestrutura e novos projetos, os gastos com 
contratos externos, que tenham capacidade de impactar, na prática, a correlação entre custeio, 
investimento e gastos com pessoal (incluídas pessoas jurídicas), deve ser objeto da máxima 
transparência.  

 
 
 
 
PROPOSTA: 
 
Na direção da sustentabilidade financeira da EBC, o Conselho Curador entende que: 
 
1) A EBC deve ser financiada com recursos públicos. 
 
2) Os recursos provenientes do FISTEL para a EBC (75% do total do fundo) devem ser 
definidos, pelos instrumentos adequados para força de lei, como não contingenciáveis, 
permitindo sua imediata utilização para o fortalecimento da mídia pública. 
 
3) O recursos provenientes do FISTEL, uma vez liberados ou descontingenciados, não devem 
substituir outras receitas formadas com recursos públicos. 
 
4) Os recursos da publicidade governamental destinados à mídia devem ser distribuídos de 
forma a respeitar a complementaridade entre mídia pública, privada e estatal, sem privilégios. 
 
5) O fortalecimento da mídia pública deve ser contemplado como diretriz estratégica e 
programa próprio dos Planos Plurianuais, de modo a assegurar sua viabilidade orçamentária, 
bem como o monitoramento das metas pela sociedade 
 
6) A EBC deve facilitar o monitoramento de seus gastos pela sociedade, tornando transparente 
não apenas o executado, como obriga a lei, mas as atividades e contratos sob incidência de 
cortes e adequações orçamentárias quando ocorram 
 
7) Os recursos para financiamento da mídia pública devem ser executados com independência 
em relação às obrigações da empresa – legais ou contratuais - com a prestação de serviços de 
natureza estatal 
 
8) A EBC deve estabelecer relações intercâmbio com mídias públicas parceiras, sempre que 
condizentes com sua missão e espírito público, além do respeito profissional, autonomia em 
relação a partidos e religiões, e observância aos direitos humanos e sociais, para potencializar 
a mídia publica brasileira, ampliar o alcance de sua programação e enriquecê-la com a 
diversidade brasileira, com melhor aproveitamento dos recursos em benefício comum. 

 
 
 
 



 

 

 
EIXO: 2 
 
 
 TÍTULO: Por um modelo forte e diversificado de financiamento e 
sustentabilidade para a EBC 
 
 
NOME: Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC) 
 
 
PROPOSTA: 
 
1) Não existe modelo único de financiamento de empresas de comunicação pública a ser 
seguido no mundo. Mesmo nos países onde a comunicação pública é forte, há modelos 
variados. O certo é que a questão do modelo de sustentabilidade da comunicação é uma das 
pernas do tripé que garante a autonomia e independência tanto em relação ao mercado quanto 
ao poder de Estado. Não há uma comunicação pública forte e independente sem um modelo 
de financiamento forte que garanta um projeto com este foco. Apenas para tomar como 
referência, usando o ano de 2006 como parâmetro, uma TV como a Globo obteve, naquele 
ano, um orçamento de R$ 5 bilhões; emissoras como SBT e Record tiveram orçamentos de  
R$ 750 milhões e, mesmo empresas de menor porte, como a Band, teve um orçamento de R$ 
350 milhões. A Radiobras e a ACERP, que seriam a base para a criação da EBC, tiveram 
juntas um orçamento de R$ 224 milhões, em 2007. Esta disparidade entre o que gastam as 
empresas de comunicação privada/comercial, com o orçamento da comunicação 
pública/estatal no Brasil, só registrou tendência de aumento ao longo dos últimos anos, apesar 
do incremento gradual dos recursos da EBC. 
 
2) Com a criação da EBC, o orçamento destinado para a empresa (que tem como missão 
cuidar tanto da comunicação pública quanto da comunicação estatal/governamental) 
melhorou, saltando de R$ 314 milhões, em 2008, para cerca de R$ 533 milhões em 2013. 
Entretanto, grande parte deste recurso sempre dependeu diretamente do orçamento da União e 
que, em função dos desafios econômicos e financeiros a enfrentar, foi-se impondo cortes e 
contingenciamentos no orçamento da EBC. A chamada ‘receita própria’, advinda de serviços 
prestados a terceiros e publicidade oficial, que em 2008 mal chegava a R$ 28 milhões, em 
2013 conseguiu chegar a mais de R$ 106 milhões, mas novamente muito dependente de uma 
carteira de clientes restrito ao universo estatal/governamental. 
 
3) Por fim, a Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP), contida na Lei 
que criou a EBC, enfrentou e continua enfrentando enormes problemas para a sua 
implementação. As operadoras de telefonia passaram a depositar em juízo sua parcela da 
CFRP, e isso significou um montante de valores ‘represados’ que já ultrapassou os R$ 1,5 
bilhão. Em 2013, a EBC conseguiu liberar parte deste valor, cerca de R$ 320 milhões, mas o 
Governo Federal entendeu que estes recursos deveriam ser abatidos da dotação orçamentária 
que vem direto da União. 
 
4) Para avançarmos na conformação de um modelo de financiamento que dê maior 
sustentabilidade à EBC é necessário conjugar um conjunto de ações. Em primeiro lugar, é 



 

 

preciso cobrar do Governo Federal um projeto mais claro de fortalecimento da comunicação 
pública (e estatal) no país e, em particular, o papel que a EBC pode e deve cumprir como 
espinha dorsal do sistema nacional de comunicação pública. Isto significaria tentar garantir 
um orçamento mais significativo para os próximos anos, e com alguns compromissos que 
livrassem este orçamento de cortes significativos e contingenciamentos. Em outras palavras, 
comunicação pública (e estatal) é um dever do Estado, e mesmo pensando esta comunicação 
como sistemas complementares à comunicação privada/comercial, ele precisa de 
investimentos que a tornam mais moderna e competitiva. 
 
5) Em segundo lugar, é necessário que os poderes públicos ajudem a EBC vencer a batalha 
judicial pelos recursos da CFRP, pois a simples liberação dos recursos que já se encontram 
depositados em juízo significariam três vezes o valor de um orçamento anual da EBC, isso 
sem contar os novos valores a serem cobrados ano a ano. Mas é preciso também convencer o 
Governo Federal que estes recursos devem ser tratados como recursos extras, e não subtraídos 
dos repasses feitos pelo orçamento da União. É preciso lembrar também que, embora a maior 
parte destes recursos seja efetivamente da EBC, uma pequena parte (22,5%) devem ser 
repassados ao resto do sistema público, e para tal a CFRP deve ser regulamentada, outra tarefa 
que ‘dorme’ no âmbito da Casa Civil da Presidência da República e precisa ser concretizada.  
 
6) Por fim, a EBC precisa ser mais ousada e apostar em outras fontes de recursos, que 
compõem as chamadas ‘receitas próprias’. A começar pela prestação de serviços para 
terceiros, e neste caso o desafio é diversificar a carteira de clientes, não apenas no âmbito dos 
poderes públicos (estados, municípios), mas também no mercado mercado privado. A isso, 
deve-se somar uma pressão da EBC e da sociedade, junto ao Governo Federal, para rever os 
critérios de distribuição das verbas públicas/estatais de publicidade oficial, que hoje 
alimentam desproporcionalmente a mídia privada/comercial, em detrimento das demais 
mídias do campo público e estatal. Apenas para se ter ideia dos valores, o montante previsto 
para publicidade oficial do Governo Federal em 2015 (fora as estatais) é de R$ 150 milhões, e 
a maioria desses recursos continua indo para as empresas privadas de comunicação, que em 
sua maioria as usa para atacar e criticar o Governo e impedindo a expressão da pluralidade de 
ideias e a diversidade sociocultural no país através da mídia. 
 
7) Outras iniciativas que podem e devem ser tomadas para buscar complementar estas fontes 
de financiamento: a) no âmbito do PPA de 2016/2019, pensar em projetos de Estado, como 
política nacional de comunicações e telecomunicações, que sejam transversais a vários 
ministérios, e dos quais a EBC possa também usufruir (implantação do Operador Nacional do 
Sistema Público, ampliação da rede de emissoras educativas e universitárias, políticas de 
fomento para a produção independente); b) buscar parcerias, no âmbito estatal e paraestatal, 
para desenvolvimento de projetos de interesses comuns (Telebrás, ACERP); c) Pensar em 
campanhas de incentivo às contribuições diretas de pessoas físicas e pessoas jurídicas, como 
acontece no caso da experiência da comunicação pública norte-americana (PBS e NPR), na 
qual um percentual interessante do orçamento das emissoras públicas locais vem deste tipo de 
contribuição. 
 
 
 



 

 

 
EIXO: 2 
 
 
 TÍTULO: Contribuição do Intervozes para uma EBC verdadeiramente pública 
 
 
NOME: Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social 
 
 
DIAGNÓSTICO: 
 
Em um cenário de abandono histórico da comunicação pública como no Brasil, o 
financiamento torna-se um fator central para que a Empresa Brasil de Comunicação possa 
constituir-se como referência junto à sociedade brasileira. Sem recursos, os veículos não 
conseguem garantir qualidade técnica, alcance de sinal, condições de produções com 
profundidade e uma estrutura humana e administrativa que suporte as suas atividades. 
Em um cenário de digitalização, o financiamento da empresa torna-se ainda mais 
fundamental. Dele depende a sobrevivência dos veículos na nova tecnologia, frente à ausência 
de uma política pública clara de custeio da infraestrutura de transmissão com a desistência 
pelo governo federal do projeto do Operador de Rede. 
 
Para além de mais recursos, a EBC precisa de um modelo de financiamento e sustentabilidade 
que a proteja de intervenções, assegurando sua autonomia. Experiências recentes, como a da 
TV Cultura, mostram como o repasse de recursos pode ser usado como instrumento de 
pressão. 
 
Atualmente, a EBC possui um modelo marcado por uma composição de fontes de receita, 
entre as quais a mais representativa é o Orçamento Geral da União. A empresa também 
arrecada recursos por meio da prestação de serviços como a publicidade legal de órgãos do 
governo e manutenção de veículos como NBR e produtos como a Voz do Brasil. 
 
Após anos bloqueada por uma ação judicial, a Contribuição para o Fomento à Radiodifusão 
Pública começou a ser liberada. No entanto, dois problemas permanecem: 1) parte dos 
recursos está represada pelo governo federal e tem sido liberada como substituição aos valores 
do OGU, não como verba adicional, 2) a parcela que deve ser destinada ao Campo Público 
como um todo não tem recebido esta destinação uma vez que não há regulamentação da 
gestão e repasse desses recursos. Ou seja, aquele que é recurso próprio e fundamental para 
que a EBC possa sair da sua situação de precariedade do ponto de vista de qualidade e alcance 
segue represado. 
 
Frente ao atual modelo, a direção da empresa aprovou Planejamento Estratégico com um 
perigoso intento: buscar a autossustentabilidade da corporação. Confunde-se aí autonomia 
editorial e administrativa com financeira. Assim como não se cogita que Universidades 
Públicas precisem de autonomia financeira para terem autonomia administrativa e 
pedagógica, o mesmo raciocínio deveria reger o projeto da EBC. 
 
Frente ao quadro descrito, o Intervozes apresenta as seguintes propostas, seguindo e 



 

 

desenvolvendo diretrizes da plataforma para o fortalecimento da comunicação pública 
apresentada o Fórum Brasil de Comunicação Pública, realizado em Brasília em Novembro de 
2014: 
 
 
PROPOSTA: 
 
1) É preciso estabelecer um modelo de financiamento calcado em fundos estáveis (protegidos 
de contingenciamentos) de âmbitos nacional, estadual e municipal, alimentados por recursos 
orçamentários e tendo como uma das receitas centrais a Contribuição para o Fomento à 
Radiodifusão Pública; 
 
2) A CFRP deve ser regulamentada para que ela atenda ao conjunto do campo público e não 
apenas à EBC. A Casa Civil deve abrir um diálogo com todos os agentes do campo e com o 
conjunto da sociedade sobre essa normatização. Quanto à porção já depositada na conta da 
EBC, ela deve ser tratada como acréscimo ao orçamento originalmente previsto, e não 
substituí-lo integral ou parcialmente; 
 
3) O governo federal deve intensificar esforços para liberar, por via política ou jurídica, os 
recursos oriundos da Contribuição; 
 
4) Parte de publicidade governamental deve ser destinada à EBC em um percentual a ser 
definido previamente e por meio de critérios claros; 
 
5) A EBC deve assumir um papel ativo em relação ao Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), 
contribuindo na implantação e fortalecimento de linhas de financiamento específicas para 
emissoras públicas e que possam ir além do fomento à produção; 
 
6) O mecanismo de patrocínio deve ser adotado desvinculado de programas para eliminar a 
dependência deste em relação àquele; 
 
7) A EBC deve buscar junto ao governo federal um programa de financiamento específico 
para a migração da infraestrutura de transmissão no digital, unificando esta rede na medida do 
possível com outros canais, como o da educação, os educativos estaduais e o da Cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
EIXO: 2 
 
 
NOME: Comunicação, Economia Política e Sociedade, do Observatório de Economia e 
Comunicação (OBSCOM/CEPOS), da Universidade Federal de Sergipe 
 
 
DIAGNÓSTICO: 
 
O tema do financiamento e da sustentabilidade diz respeito à própria existência da 
comunicação pública, mas acima de tudo à sua existência enquanto espaço de comunicação 
autônomo em relação aos governos e ao mercado. Nesse sentido, resgatamos a perspectiva 
expressa na Carta de Brasília, documento final do I Fórum Nacional de TVs Públicas, 
realizado em 2007: “a TV Pública deve ser independente e autônoma em relação a governos e 
ao mercado, devendo seu financiamento ter origem em fontes múltiplas, com a participação 
significativa de orçamentos públicos e de fundos não contingenciáveis” (Ministério da 
Cultura, 2007). 
 
No caso específico da EBC, entende-se como fundamentais a ampliação do seu orçamento e a 
construção de instrumentos autônomos de financiamento, de modo que os veículos da 
empresa tenham condições econômicas e políticas de cumprir o seu papel de serviço à 
cidadania e à democracia. 
 
Frente a isso, ratificamos as propostas definidas no I e II Fóruns Nacionais de TVs Públicas, 
ocorridos em 2007 e 2009, além das propostas aprovadas na 1ª Conferência Nacional de 
Comunicação, destacando algumas que nos parecem prioritárias. 
 
 
PROPOSTA  
 
1. Criação de um Fundo Nacional e Fundos Estaduais de Comunicação Pública, garantidos 
por lei, oriundos do Fistel (Fundo de Fiscalização das Comunicações), do CIDE (Contribuição 
de Intervenção no Domínio Público) e verba do orçamento público destinada à rede pública 
de comunicação; 
 
 
2. Ampliação do orçamento destinado à EBC e contra contingenciamentos do Governo 
Federal, até a concretização dos Fundos Nacional e Estaduais de Comunicação Pública. 
Compreendemos que o orçamento da empresa deve ser o mais vinculado possível, a fim de 
evitar variações anuais dependentes do Ministério do Planejamento ou da Presidência da 
República; 
 
3. Liberação imediata da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, recurso 
previsto pela Lei que criou a EBC, que está congelada judicialmente por ação das empresas de 
telecomunicações; 
 
4. Busca, em conjunto com o BNDES, de mecanismos de financiamento, por meio do fundo 



 

 

social do banco de fomento, para a migração digital das TVs Públicas; 
 
5. Criação de um conselho de gestão para os fundos de financiamento para a radiodifusão 
publica; 
 
6. Financiamento para a criação de um Plano Nacional de Universalização do Sinal das 
Emissoras Públicas e Estatais, com um operador de rede; 
 
7. Definição de um percentual de publicidade pública institucional do Governo Federal para 
as emissoras do campo público, tais com as rádios e TVs comunitárias, universitárias, 
legislativas, educativas e culturais, inclusive a EBC – Empresa Brasil de Comunicação, com 
suas rádios e tevês. 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: (se houver) 

 

Carta de Brasília. Manifesto pela TV Pública independente e democrática. Brasília. 11 de 
maio de 2007. I Fórum Nacional de TVs Públicas. Em: 
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Direitos-Humanos/Leia-na-integra-a-Carta-de-
Brasilia/5/13076 
 
 
MINISTÉRIO DA CULTURA. Fórum Nacional de TVs Públicas. Caderno de Debates 1: 
Diagnóstico do campo público de televisão. 2006. 
 
MINISTÉRIO DA CULTURA. Fórum Nacional de TVs Públicas. Caderno de Debates 2. 
2007. 
 
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. Caderno da 1ª Conferência Nacional de 
Comunicação, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
EIXO: 2 
 
 
NOME: Sindicato dos Jornalistas do DF 
 
 
PROPOSTA: 
 
A sustentabilidade da comunicação pública no país passa por fontes de financiamento 
contínuas que independam do interesse governamental para que possam ser garantidas. Neste 
contexto, a liberação da Contribuição para o Fomento da Comunicação Pública é 
fundamental, criando mecanismos para que ela não possa ser contingenciada e resolvendo os 
recursos das empresas de telecomunicação contra a contribuição. 
 
A EBC e as demais emissoras públicas necessitam da garantia deste recursos, que somados 
aos repasses diretos do governos são a base para cumprir com autonomia seu papel 
democrático de informar de forma independente. 
 
Propostas como da atual gestão da EBC, de propor a independência financeira da empresa 
pública em 2022, mostram como é frágil o entendimento da questão por parte da direção da 
empresa. Ela aposta na prestação de serviços para se tornar independente, mas isso só pode 
agravar o problema da falta de autonomia da EBC. A TV Cultura de SP é um exemplo 
evidente disso. Vivendo com sucessivos cortes do governo paulista, a empresa já apelou para 
publicidade ao longo da programação e fica refém de projetos financiáveis pela iniciativa 
privada. A comunicação pública precisa ser independente do mercado e do estado. Este 
caminho planejado pela EBC coloca em risco o projeto de uma grande empresa pública 
federal.  
 
É preciso que a EBC busque: 
 
- Tornar a Contribuição para o Fomento da Comunicação Pública base de sustentabilidade da 
emissora e do sistema público nacional, buscando seu fortalecimento, sua liberação e seu não 
contingenciamento; 
- Buscar formas de licenciamento de produtos vinculados à produção da EBC que permitam 
ampliar as fontes de recursos; 
- Criar uma subsidiária para prestação de serviços, que delimite claramente sua missão 
pública com sua necessidade de novos recursos, viabilizando assim fontes de recursos 
privadas ou públicas que não interfiram na gestão da emissora. 
  
Sobre a Rede Nacional de Comunicação Pública 
 
As estruturas das emissoras educativas vinculadas à RNCP/TV vivenciam limitações de 
infraestrutura técnica e de produção no dia a dia e dependência financeira, o que pode 
prejudicar o grau de autonomia de conteúdo e a abrangência e qualidade do sinal. Por isso, a 
contribuição da EBC às emissoras - seja por meio de contrato que possibilite o pagamento de 
um recurso com a contrapartida de produção de matérias ou por meio de compartilhamento de 
técnicos para suporte de infraestrutura ou fornecimento de equipamentos - fortalece a relação 



 

 

com as parceiras e a capilaridade da EBC nos estados, podendo contribuir para a 
interiorização de sua programação. Nesse sentido, a discussão sobre os percentuais de 
distribuição da contribuição para o fomento à radiodifusão pública, prevista em lei para a 
EBC e as emissoras do campo público, é fundamental. 
 
De acordo com a lei de criação de EBC nº 11.652/2008, no mínimo 75% da arrecadação da 
contribuição deverá ser destinado à EBC. Do restante do recurso, 22,5% estão previstos para 
as demais emissoras públicas e 2,5% para a Agência Nacional de Telecomunicações. Dessa 
forma, esse é um momento importante para discutir uma divisão mais igualitária desse recurso 
quando as parceiras puderem dispor deles, garantindo normas legais para que isso ocorra e 
criando disposições para que as emissoras públicas locais tenham de fato autonomia de 
governos e mercado, sendo esta autonomia a prerrogativa para receberem recursos deste 
fundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIXO 3 - Gestão de Conteúdo e 
Participação Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
EIXO: 3 
 
 
NOME: Contribuição do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé  
 
 
DIAGNÓSTICO: 
 
Apesar de ter sido inspirada em propostas oriundas de um debate que reuniu sociedade e 
governo no 1º Fórum de TVs Públicas, a Lei que criou a EBC (11.652) modificou muitos 
aspectos que haviam sido consensuados, entre eles a forma de gestão e a composição do seu 
Conselho Curador.  
 
Em seu artigo 15 a lei define o Conselho Curador como “órgão de natureza consultiva e 
deliberativa da EBC, integrado por 22 (vinte e dois) membros, designados pelo Presidente da 
República”. Aqui reside o principal equivoco na formatação do projeto de participação social 
da EBC: submeter essa participação à Presidência da República. 
  
De acordo com o inciso IV do § 1º do artigo 15, o Conselho Curador da EBC será constituído, 
dentre outros, por “15 (quinze) representantes da sociedade civil, indicados na forma do 
Estatuto, segundo critérios de diversidade cultural e pluralidade de experiências profissionais, 
sendo que cada uma das regiões do Brasil deverá ser representada por pelo menos 1 (um) 
conselheiro”.  
 
No artigo 17 definiu-se que o processo de renovação das vagas destinadas à sociedade civil 
seria feito por consulta pública, coordenada pelo próprio Conselho. No entanto, apesar de 
prever um espaço de participação, manteve a Presidência da República como instância final 
de decisão. 
 
A lei deixa explícito que cabe ao Conselho definir o formato da consulta pública, mas dá 
alguns comandos para orientar os parâmetros que ela deve obedecer, quais sejam: receber 
indicações da sociedade, formalizadas por entidades da sociedade civil constituídas como 
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. 
 
O Regimento Interno do próprio Conselho Curador também faz referência aos membros da 
sociedade civil, sem maiores explicações de como se daria esta consulta pública. Em outras 
palavras, nem na Lei 11.652, nem no Estatuto da EBC, nem no Regimento Interno do 
Conselho Curador há orientações claras de como esta consulta pública deve ser feita. 
 
Avaliação das experiências de renovação 
 
Nos três processos de renovação já realizados, o modelo de participação previu o 
credenciamento de entidades e cada uma pôde indicar nomes no número total das vagas em 
aberto. A partir daí, contabilizou-se o número de indicações que cada pessoa recebeu. O 
Conselho Curador então debateu a constituição de listas tríplices que não observaram o 
número de indicações que cada candidato recebeu como parâmetro. As listas foram 



 

 

encaminhadas à Presidência da República, que definiu os nomes. 
  
Este modelo, a nosso ver, criou um filtro indesejável: o próprio Conselho Curador. Além 
disso, provocou uma distorção ao resultar na indicação de pessoas que tiveram 1 voto, em 
detrimento dos mais votados. Isso gerou desconforto e desmotivação junto às organizações 
que participaram do processo, o que pode enfraquecer a participação na gestão da EBC, 
comprometendo seu caráter público. 
 
Esse cenário se agrava porque nos editais que convocaram as renovações não havia 
explicitamente qualquer menção aos critérios que seriam posteriormente analisados para 
compor as listas tríplices. Na última experiência, depois de muitas críticas e processos de 
discussão, o Conselho debateu critérios a posteriori das indicações. Não discordamos dos 
critérios definidos, porém eles deveriam constar do edital que convocou a eleição, para evitar 
que  as regras criadas alterassem o resultado da eleição após finalizada a consulta. 
 
Nota-se que mesmo criando novos critérios – sejam eles prévios ou posteriores, como foram 
os casos até aqui – defendemos que a composição das listas deveria refletir o número de 
indicações que cada um dos candidatos/as obteve na consulta pública. Ao não fazê-lo, o 
Conselho Curador distorceu a composição das listas em relação à manifestação da sociedade 
civil.  
 
Vale destacar que o Conselho não figura nos comandos legais como espaço em si de definição 
dos nomes a serem encaminhados à Presidência, embora não haja impedimento legal para que 
ele se constitua como uma instância. Entretanto, o estabelecimento do Conselho Curador 
como espaço de definição de uma lista prévia a partir das indicações pode gerar distorções e 
vícios, reduzindo a permeabilidade do conselho à participação do movimento social. 
 
É exatamente sobre este ponto que gostaríamos de dialogar, no sentido de encontrar o 
caminho mais democrático, transparente e que procure garantir que sejam mantidos os dois 
critérios definidos na lei para a composição do Conselho, quais sejam: participação regional; 
pluralidade e diversidade de experiências e competências. 
 
 
PROPOSTA: 
 
Propomos que, além de explicitar todos os critérios em regimento e edital, o processo de 
indicação dos conselheiros tenha quatro etapas:  

3) definição de recorte regional no edital para preenchimento da vaga; 
4) credenciamento de entidades para constituição de um colégio eleitoral e para a 

indicação de candidatos; 
5) Período para campanha e votação; 
6) Definição das listas tríplices. 

 
Parte deste processo é inspirado no modelo de eleição dos membros do Conselho Gestor da 
Internet no Brasil – CGi.Br 
 
 
 



 

 

1) Edital com recorte regional  
Para garantir a presença de todas as regiões no Conselho, sugerimos que quando houver a 
renovação de uma vaga ocupada pelo único representante de uma região do país, o edital para 
o preenchimento desta vaga defina como critério a indicação de candidatos da mesma região. 
Para este processo poderão participar organizações de todo país, desde que os candidatos 
indicados sejam da região definida no Edital. 
 
Se a renovação desta vaga ocorrer simultaneamente à outras, fica estabelecido em edital que 
uma das vagas será destinada à determinada região. O mesmo vale para manter o equilíbrio 
das representações de gênero, étnico-raciais e de pessoas com deficiência, ou outro relevante 
que seja (sempre) previamente definido. 
 
2) Constituição do colégio eleitoral  
A indicação dos candidatos ao Conselho Curador será efetivada por meio de colégio eleitoral. 
Para participar, a entidade deve ter existência legal de, no mínimo, dois anos em relação à 
data de início da inscrição de candidatos. Independente do número de vagas em renovação, 
cada entidade poderá indicar apenas um candidato para a votação.  
 
2.1) A participação do Conselho Curador 
Como dito, nos preocupa a participação do Conselho como instância de decisão ou filtro, mas 
não negamos que possa haver alguma participação mais ativa do Conselho nas renovações.  
 
Um destes mecanismos poderia ser, feitas as devidas consultas jurídicas, que o Conselho 
Curador também pudesse indicar candidatos para apreciação do colégio eleitoral. A partir de 
debate interno ficaria facultado ao Conselho Curador indicar candidatos no número total de 
vagas em renovação.O Conselho, contudo, não participa do colégio eleitoral. 
 
3) Período para campanha e votação 
 
Uma vez realizada a indicação dos candidatos, será dado um prazo de 15 dias para a 
realização de uma campanha junto ao colégio eleitoral (composto pelas entidades previamente 
inscritas). Neste período, os candidatos poderão apresentar suas propostas para a EBC, apoios 
e divulgar uma plataforma de campanha. Este formato permite que todas as entidades aptas a 
votar possam conhecer as propostas de cada candidato e estabelecer diálogos com outras 
entidades. 
 
No processo de votação, cada entidade participante do colégio eleitoral poderá votar no 
número máximo de vagas a ser preenchida. Como cada entidade só indica um nome, mas 
poderá votar no número total de vagas a serem preenchidas, evita-se uma indesejável 
distorção corporativista na composição do conselho, garantindo a pluralidade e diversidade de 
experiências e competências. 
 
4) Definição das listas tríplices 
 
Os candidatos mais votados integrarão uma lista tríplice na qual os primeiros nomes são 
necessariamente os mais votados. No caso da constituição de três listas, os candidatos que 
angariaram os três primeiros lugares encabeçarão cada lista; os segundos lugares das listas 
serão compostos pelo quarto, quinto e sexto colocados e os terceiros nomes pelo sétimo, 



 

 

oitavo e nono lugares. 
 
Se houver renovação com recorte regional – ou outro definido previamente em edital – a 
constituição das listas obedecerá um duplo critério: o previsto no recorte e o de número de 
votos. 
 
Cenário 1 – Quando os indicados dentro do perfil do recorte estabelecido pelo edital 
figurarem entre os mais votados, as listas tríplices serão compostas observando apenas o 
número de votos recebido. Assim, por exemplo, quando houver renovação de três vagas, se o 
segundo e terceiro mais votados contemplarem o perfil, eles serão os primeiros nomes de duas 
das listas tríplices. Isso permite que mais de um nome dentro do perfil possa ser nomeado ao 
Conselho Curador. 
 
Cenário 2 – No caso dos indicados dentro do perfil não figurarem entre os mais votados, será 
constituída uma lista exclusiva com os três mais votados pelo recorte. Nestes casos, serão 
encaminhadas à Presidência a(as) lista(s) com os mais votados e a(as) lista(s) com os mais 
votados da região / ou do recorte definido em edital. 
 
Outros espaços de participação 
 
Defendemos que sejam fortalecidos e/ou criados outros espaços de participação. É preciso dar 
mais espaço e relevância para a Ouvidoria da EBC. Também seria importante haver, como em 
algumas experiências de outros países, a criação de conselhos de acompanhamento da 
programação constituída pelo público. Acreditamos que quanto maiores, mais permeáveis e 
transparentes forem os espaços de participação, mais a EBC estará próxima de seu caráter 
público. É fundamental criar mecanismos de maior interação, compartilhamento e 
colaboração entre a EBC e a sociedade, ampliando a diversidade e a pluralidade do conteúdo 
dos veículos. 
 

 

 



 

 

 
EIXO: 3 
 
 
NOME: Comissão de Empregados (Luciano Nascimento) 
 
 
PROPOSTA: 
 
1) A EBC deve fomentar a produção independente, mas deve primar pela promoção da 
diversidade, da cultura popular e da desconcentração do setor de produção audiovisual. Em 
hipótese alguma a EBC deve ser encarada apenas como uma janela de exibição para o 
conteúdo das grandes produtoras que já tem espaço consolidado na indústria cultural 
brasileira. 
 
2) A produção interna deve ser considerada estratégica e não pode ser abandonada. A 
produção interna tem a função de construir expertise de forma a transformar a EBC em um 
celeiro de talentos com a formação voltada para a comunicação pública. 
 
3) A produção jornalística da EBC deve ser preservada e assegurada, submetida à linha 
editorial da EBC e com garantia de autonomia institucional, política e do mercado.  
 
4) Definição e incorporação de linha editorial clara e objetiva para a produção de conteúdo da 
EBC em toda as suas áreas: jornalismo, cultura, esporte e entretenimento. 
 
5. Enquanto trabalhadores, presenciamos casos em que houve, no nosso dia a dia, 
direcionamento do conteúdo, censura ou trato diferenciado em relação a alguns temas, o que 
ilustra como a vinculação com o Governo Federal por meio de cargos comissionados e 
subordinação à Secretaria de Comunicação da Presidência da República, responsável pela 
comunicação do Governo, se reflete no controle da produção de conteúdo. O Portal EBC, por 
exemplo, preparou um mapa que mostrava aonde haveriam manifestações em determinado 
dia, durante as jornadas de junho de 2013. O mapa precisou sair da home, e ninguém soube o 
motivo real. A gerente do veículo apenas informou que havia uma ordem superior solicitando 
a retirada, e não deu mais informações para a equipe da redação. O mapa não foi retirado do 
site, mas saiu da home do Portal. Em outra ocasião, na EBC em São Paulo, onde os dois 
gerentes de jornalismo - de produção e reportagem, e de redação - possuem cargos 
comissionados, duas reportagens produzidas em um só dia deixaram de ir ao ar por avaliação 
deles. Uma era sobre o relatório da Fundação Abrinq “Um Brasil para as Crianças e os 
Adolescentes”, que avalia a primeira gestão de governo da presidenta Dilma Rousseff (2011-
2014) em relação aos programas e aos investimentos voltados para crianças e adolescentes de 
0 a 18 anos. No conteúdo havia dados negativos que incluíam o alto índice de crianças em 
idade de creche que não tinham acesso ao serviço, e a não entrega do total de creches que 
deveriam ter sido construídas no PAC2. No segundo caso, a reportagem era sobre falta de 
patrocínio privado para esportes olímpicos e dependência de incentivos do Governo para 
desenvolvimento desses esportes. Durante a produção, a repórter identificou que a bolsa-atleta 
mensal, recebida por 70% dos brasileiros que competiram o Pan-Americano, estava atrasada 
desde o início do ano, até julho. A informação foi incluída e se transformou no foco da 



 

 

matéria. Nos dois casos, os gerentes optaram por não exibir as reportagens, depois que elas já 
estavam prontas. 
 
Por fim, a EBC deve reconhecer e ter como importante que a qualidade de sinal e 
infraestrutura de tecnologia são fatores fundamentais no posicionamento estratégico da 
empresa e na construção de sua credibilidade junto ao público, e influenciam diretamente no 
quanto cumprimos ou não a nossa missão de difusão de conteúdos. Assim, para reconhecer a 
área de tecnologia como estratégica para a empresa, ela deve ser fortalecida, unificada e 
receber constantes investimentos tanto em equipamentos e insumos de trabalho como em 
pessoal. 
 
 
 

 

 



 

 

 
EIXO: 3 
 
 
NOME: Conselho Curador 
 
 
DIAGNÓSTICO:  
 

A criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) constituiu a primeira ação 
relevante do Estado brasileiro para dar vida ao sistema público de comunicação previsto no 
art. 233 da Constituição Federal, como complementar aos sistemas privado e estatal. Passados 
quase 20 anos da promulgação da Carta Magna, a Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008, deu 
positivação legal ao mandamento, por meio da construção de um arcabouço jurídico-
administrativo que normatizou a exploração do serviço. 

Importante relembrar que a exploração dos serviços de radiodifusão foi objeto 
de acirrados debates quando da elaboração da Carta de 1988. Resultou do debate Constituinte 
a previsão da existência de uma forma mista que, mantendo o direito à exploração comercial 
dos meios eletrônicos, desde que atendidas exigências mínimas, e suprindo as necessidades de 
programações institucionais do Governo, através do sistema estatal, garantisse voz a 
crescentes segmentos da sociedade por meio de um sistema público de comunicação. 

Registre-se, ainda, por oportuno, que a distinção conceitual entre o sistema 
público e o sistema estatal também mereceu a atenção dos Constituintes, pondo fim ao falso 
entendimento de que a “coisa pública” é necessariamente “do governo”. Prevaleceu o 
entendimento de que o sistema estatal de comunicação é aquele controlado pelo Executivo, do 
qual fazem parte as TVs Educativas atualmente em operação, e o sistema público de 
comunicação, aquele a ser gerido por organizações autônomas, com estatuto próprio, e sob o 
controle da sociedade civil. 

Embora o controle editorial sobre os conteúdos da programação dos veículos 
da EBC tenha sido conferido ao Conselho Curador e a própria lei de criação da EBC tenha a 
ele reservado a ampla tarefa de “zelar pelo cumprimento dos princípios e objetivos previstos” 
para o serviço, a gestão prática da instituição depende do Conselho de Administração 
(CONSAD), formado majoritariamente por representantes de ministérios e presidido pelo 
Ministro da Secom. 

Observe-se que a aprovação dos nomes dos diretores da empresa é de 
responsabilidade do Consad, o que significa, por exemplo, que os diretores de  jornalismo e 
de produção da empresa, responsáveis editoriais pelo conteúdo distribuído ao público, sejam 
aprovados pelo órgão governamental. 
Também as decisões sobre a gestão de recursos, feitas pelo Consad, impactam nas opções 
editoriais.    

Esse modelo de gestão acaba por ter reflexos evidentes na programação das 
emissoras de EBC. 



 

 

Embora existam certamente pontos altos na programação especialmente da TV 
Brasil, com destaque para alguns de seus conteúdos infantis e para programas independentes 
como o “Samba na Gamboa” ou o jornalístico “Caminhos da Reportagem”, e seja verdade que 
a programação tenha se qualificado gradualmente, os conteúdos da emissora são, em geral, 
pouco sedutores para o público do século XXI. 

 

Fosse diferente, os índices de audiência, mesmo considerados os problemas de 
infraestrutura, revelariam algum crescimento consistente; provavelmente haveria pelo menos 
um programa que tivesse se tornado referência de qualidade para o público; funcionários e 
colaboradores teriam conhecimento mínimo da grade de programação da emissora em função 
do hábito de assistí-la. A baixa capacidade de sedução do público jovem é um importante 
sintoma dessa realidade. 

 

Conforme entendemos, o problema decorre, em parte, da própria dificuldade 
de se montar uma grade de programação “generalista” em tempos de segmentação de 
conteúdos e plataformas; em parte, da escassez de recursos para dar conta das diversas 
necessidades de investimento; decorre também da ausência de foco inerente à divisão de 
esforços na operação dos serviços governamentais, bem como do já citado modelo 
institucional que pouco estimula a inovação. Mas a programação mediana da TV Brasil é 
fruto, também em parte, de uma visão ainda pouco afinada com o perfil do consumo de 
informação audiovisual da atualidade. 

 

O crescimento consistente da TV por assinatura no País, aliado ao potencial 
uso da multiprogramação na TV digital aberta, impõe uma estratégia de segmentação de 
conteúdos, com o planejamento, para o futuro próximo, de canais específicos de jornalismo, 
de conteúdo infantil e dramaturgia, entre outros possíveis, constituindo a EBC não só como 
produtora, mas, à exceção dos produtos jornalísticos, também como programadora de 
produções externas, independentes e regionais. 
 

Uma emissora generalista encontra limites no mundo convergente. Não à toa, 
instituições de comunicação pública socialmente relevantes deram início a esse processo de 
segmentação há praticamente três décadas. Parte substancial dos programas hoje exibidos pela 
TV Brasil já têm a clara identidade de canais segmentados. A produção segmentada permite 
mais ousadia em gêneros e formatos, além da conquista de públicos específicos, com 
potencial impacto na qualificação das produções exibidas em seu canal generalista.  

 

PROPOSTA: 

Por esses motivos, o Conselho Curador considera que: 

1) A EBC deve fomentar a produção independente, mas deve primar pela promoção da 
diversidade, da cultura popular e da desconcentração do setor de produção audiovisual. 
Em hipótese alguma a EBC deve ser encarada apenas como uma janela de exibição para 



 

 

o conteúdo das grandes produtoras que já tem espaço consolidado na indústria cultural 
brasileira. 

2) A produção interna deve ser considerada estratégica e não pode ser abandonada. A 
produção interna tem a função de construir expertise de forma a transformar a EBC em 
um celeiro de talentos com a formação voltada para a comunicação pública. 

3) A produção jornalística da EBC deve ser preservada enquanto produção interna, 
submetida à linha editorial da empresa e com a garantia de autonomia institucional, 
política e do mercado. 

4) Deve haver uma definição e incorporação de linha editorial clara e objetiva para a 
produção de conteúdo da EBC em todas as suas áreas: jornalismo, cultura, esporte e 
entretenimento. 
 
5) A EBC deve assegurar formação e condições de trabalho em segurança para fomentar 
o desenvolvimento do jornalismo investigativo de interesse público, voltado a dar 
transparência à origem e fatores que convergem para o  agravamento de problemas 
sociais no país ou regiões, estejam localizados na falha ou falta de políticas públicas, 
heranças históricas ou culturais, e para dar visibilidade à sua expressão na sociedade, bem 
como a busca de soluções. 
 
6) A EBC deve fomentar a aproximação entre seus veículos, as chamadas mídias livres – 
onde estão incluidas as rádios comunitárias, mídias alternativas, coletivos de 
comunicação e pequenos produtores de conteúdo e tecnologias livres – permitindo a 
interação entre as equipes da empresa e o universo midiativista para a transformação de 
ideias e propostas em conteúdos adequados à mídia pública. Banco de Projetos, editais, 
Programa Outro Olhar estão na gênese de um projeto de interação produtiva com a 
sociedade que a EBC deve liderar 
 
7) Os segmentos da sociedade que se mobilizam por mudanças em políticas públicas  são 
fontes por excelência na abordagem dos problemas desencadeantes das mobilizações.  A 
EBC deve ter o papel de dar voz a essas fontes da sociedade, para além da ilustração dos 
conflitos, mas buscar junto a elas o olhar, a reflexão, a análise crítica e as contribuições 
para as mudanças almejadas pela sociedade.   

 
8) A ocupação dos cargos de gerência, chefia e coordenação da EBC por funcionários do 
quadro por meio de critérios claros e processos seletivos internos transparentes e 
democráticos, como forma de minimizar a pressão a qual trabalhadores que ocupam 
postos em função de indicação política estão expostos e, desta forma, proteger a produção 
de conteúdo da EBC das pressões políticas. 

 
9) Deve haver a ampliação do Conselho Administração da EBC (Consad) para incluir 
um(a) observador(a) externo(a) ao governo e à empresa, representando a sociedade civil.  
 
10) A EBC deve estabelecer relações intercâmbio com mídias públicas parceiras, sempre 
que condizentes com sua missão e espírito público, além do respeito profissional, 
autonomia em relação a partidos e religiões, e observância aos direitos humanos e sociais, 
para potencializar a mídia publica brasileira, ampliar o alcance de sua programação e 
enriquecê-la com a diversidade brasileira, com melhor aproveitamento dos recursos em 
benefício comum. 
 
 
 
 



 

 

 
EIXO: 3 
 
 
 TÍTULO: Representação Orgânica da Sociedade no Conselho Curador 
 
 
NOME: David Silberstein - analista da mídia pública, Ouvidoria, EBC 
 
 
PROPOSTA: 
* Esta proposta também está reproduzida no Eixo 1 por afinidade temática. 
 
Modelos Alternativos para a Seleção dos Integrantes do Conselho Curador 
 
É louvável a iniciativa do Conselho Curador envolver a sociedade civil na escolha dos 
substitutos dos integrantes cujos mandatos estão prestes a terminar. A sequencia de medidas 
tomadas neste sentido desde a renovação em 2010 demonstra uma consciência crescente da 
importância de fortalecer os laços entre o Conselho e a sociedade civil, que tem no Conselho 
sua instancia mais representativa na estrutura organizacional da EBC.   
 
Há de reconhecer, porém, que, independentemente dos critérios da escolha, a estrutura 
organizacional da EBC não é conducente ao fortalecimento destes laços. Isto não quer dizer 
que os interesses da sociedade civil não possam eventualmente encontrar canais de articulação 
para se transformarem em temas da pauta do Conselho e até em decisões da empresa. No 
entanto, o estabelecimento de vínculos orgânicos de representação que dotem as discussões no 
Conselho com o respaldo de segmentos significativos do público não depende só dos nomes 
indicados para integrar o Conselho. 
 
Um estudo feito em 2009, a partir da obra “A Melhor TV do Mundo: O Modelo Britânico de 
Televisão”, do então Ouvidor-Geral da EBC, Laurindo Leal Filho, apontou que, ao colocar o 
Brasil em um quadro comparativo dos serviços públicos de radio e televisão nos 11 países 
classificados como os maiores neste setor, o Brasil é um caso extremo, o único onde há 
influencias políticas diretas do governo tanto nas fontes de financiamento quanto nos vínculos 
de controle dentro da estrutura institucional do Estado, sem influências comerciais 
compensatórias na dimensão financeira. Esta combinação deixa pouco espaço para a 
representação dos interesses da sociedade civil nas instâncias decisórias. 
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Nota: O vermelho corresponde à situação atual. 
 
Da perspectiva da representação da sociedade civil, a dimensão dos vínculos de controle é a 
mais relevante, embora a dimensão financeira não deva ser desprezada. A questão do controle 
é muito complexa, abrangendo variáveis que vão desde a forma de governo e da cultura 
política do país, passando pela constituição jurídica das entidades responsáveis pelos serviços 
públicos de mídia, quem as fiscaliza e a quem elas prestam contas, a quem detém o poder de 
nomeação e de demissão e à composição dos conselhos diretores e os prazos dos mandatos 
dos seus integrantes. A análise optou por uma simplificação baseada num composto dos 
modelos elaborados por vários estudiosos da matéria.  
 
As categorias especificadas nos modelos coincidem em grande parte e existe um alto grau de 



 

 

consenso entre os autores sobre a classificação dos 11 países. As três categorias adotadas 
correspondem ao grau de independência institucional do sistema de mídia pública em relação 
à estrutura política do Estado em cada país: 1) Vínculo liberal (através de conselhos 
suprapartidários, isolados da política): Grã-Bretanha, Japão, Nova Zelândia, Canadá, Austrália 
e os EUA; 2) Vínculo partidário/corporativista (através da participação proporcional dos 
partidos políticos e/ou das organizações representativas da sociedade civil): Holanda, 
Alemanha e Suécia; 3) Vínculo governamental (através da intervenção direta do poder 
executivo ou da maioria parlamentar): França e Itália. O Brasil se enquadraria no terceiro 
grupo e quando se examinam os vínculos de controle da EBC detalhadamente, a subordinação 
da empresa à Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da Republica é 
bastante evidente. 
 
Nos dois primeiros grupos a representação da sociedade se faz presente nos órgãos decisórios 
principais das empresas, os conselhos diretores, que, agindo em nome do público - como se 
fossem os guardiões dos interesses dos acionistas nas empresas do setor privado - , são 
responsáveis pela nomeação do quadro executivo, pelo planejamento estratégico e pela 
cobrança de resultados, dentre outras funções.  
 
As formas de seleção dos integrantes variam de acordo com o pais. Embora o Conselho 
Curador da EBC não tenha o mesmo papel decisório, alguns exemplos dos critérios e 
processos de seleção adotados nesses países podem ser instrutivos.  
 
Nos Estados Unidos, por exemplo, o Conselho Diretor (Board of Diretors) do PBS é 
composto de 27 integrantes, 14 dos quais (a maioria) são gerentes de emissoras locais 
afiliadas, eleitos ao Conselho pelo público associado ao sistema pelo pagamento facultativo 
de uma taxa anual. Os demais integrantes são o presidente da empresa, nomeado pelo 
Conselho, e 12 diretores, eleitos pelo Conselho, que representam o público em geral. Na 
composição atual do Conselho, incluem-se diretores e ex-diretores de bancos, fundações, 
empresas e organizações da sociedade civil, tais como o Conselho Americano de Educação, 
um lobby que representa aproximadamente 1.800 instituições de ensino superior. 
 
Na Grã-Bretanha o BBC Trust é composto de 12 membros, nomeados pela Rainha, 
assessorada pelo primeiro ministro e os três ministros do Departamento de Cultura, Mídia e 
Esporte. Alguns conselheiros são escolhidos pelos conhecimentos especializados que possuem 
em assuntos financeiros ou editoriais. Quatro conselheiros são representantes das quatro 
nações que formam o país: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. O Trust 
trabalha em estreita colaboração  com quatro Conselhos de Audiência, um em cada nação, 
presidido pelo integrante do Trust que representa aquela nação.  
 
A título de contraste, na Itália, que, como o Brasil, pertence à categoria de vínculo 
governamental, a RAI é governada por um Conselho Administrativo composto de nove 
integrantes, sete dos quais eleitos por uma comissão do Parlamento Italiano. Os outros dois, 
um dos quais presidente do Conselho, são nomeados pelo maior acionista, o Ministério de 
Desenvolvimento Econômico. Na Espanha, o Conselho de Administração da RTVE é 
composto de 9 integrantes, escolhidos pelas duas Casas do Parlamento. A representação dos 
interesses da sociedade civil nestes casos passa pelo crivo dos partidos que formam a base do 
governo.  
 



 

 

O RTP de Portugal, que também pertence a esta categoria, oferece uma variante que se 
assemelha ao Conselho Curador da EBC. O poder decisório da empresa compete ao Conselho 
de Administração, composto de 5 integrantes, indicados pelos membros do governo 
responsáveis pelas áreas de comunicação social e de finanças. Há também um Conselho de 
Opinião, composto de 29 integrantes, 12 dos quais são escolhidos por órgãos legislativos e 15 
(a maioria) por associações, conselhos consultivos e confissões religiosas, além de 2 membros 
de reconhecido mérito, cooptados pelos restantes membros do conselho. 
 
Os 15 representantes da sociedade civil no Conselho de Opinião incluem 2 membros 
designados pelas associações sindicais, 2 membros designados pelas associações patronais e 
um membro designado por cada um dos seguintes segmentos: a Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses, as confissões religiosas mais representativas, as associações dos 
espectadores de televisão, as associações de pais, as associações de defesa da família, as 
associações de juventude, as associações de defesa dos autores portugueses, as organizações 
não governamentais do conselho consultivo da Comissão para a Igualdade e para os Direitos 
das Mulheres, o Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração, as associações de 
pessoas com deficiência ou incapacidade e as associações de defesa dos consumidores.   
 
No caso da EBC, a escolha efetiva dos conselheiros por entidades representativas, mesmo que 
o procedimento formal do Conselho Curador não seja alterado, é uma opção que já foi 
exercida em pequena escala. As controvérsias que quase inevitavelmente surgiriam, tais como 
a definição de quais segmentos deveriam ser representados e quais entidades deveriam ser 
autorizadas a participar na escolha, poderiam ser contornadas pela adoção de sorteios e 
rodízios, instrumentos desenhados a igualar as chances nestas situações. Os ganhos em termos 
da formação de vínculos orgânicos com a sociedade civil não seriam desprezíveis. Os 
mecanismos de representação das audiências regionais e locais utilizados na BBC e no PBS 
também merecem consideração. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
EIXO: 3  
 
 
 TÍTULO: Estabelecendo um fluxo consistente de produção audiovisual 
documental 
 
 
NOME: FLÁVIO CÂNDIDO DA SILVA 
cineasta e produtor cultural do Focar - Fórum de Audiovisual Cultural de Niterói 
 
 
PROPOSTA: 
 
A proposta é simples: ao invés dos indecentes e fatricidas editais que mais desagradam 
do que premiam, como bem disse o Secretário de Audiovisual Pola Ribeiro, utilizar 
recursos do FSA e do FISTEL, em um valor, suponhamos de R$ 45.000.000,00 (45 
milhões de reais), instalando uma carteira ANUAL de AQUISIÇÃO para produtos 
audiovisuais do gênero DOCUMENTÁRIO em formato de telefilme (até 69 minutos) no 
valor unitário de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por título finalizado e aprovado por 
uma comissão de visionamento.  
Isso permitiria alavancar a produção nacional de forma IMEDIATA, provocando a 
produção de 150 filmes documentais por ano, compondo uma importante grade anual de 
documentários brasileiros na EBC e demais TV públicas e universitárias do Brasil. 
Ou seja, com um investimento mínimo, estabelecer de vez uma importante vertente da 
indústria audiovisual no País e colocar de vez o documentário brasileiro na TV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
EIXO: 3 
 
 
 TÍTULO: Discutir mecanismos de gestão e participação social na EBC é discutir 
qualidade do conteúdo veiculado 
 
 
NOME: Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC) 
 
 
PROPOSTA: 
 
1) A gestão de conteúdo e participação deve ser o centro do debate político sobre o ‘modelo 
institucional da EBC’. Para garantir efetivamente o caráter público da empresa, sem deixar de 
dialogar com o ‘modelo de financiamento’ e o modelo ‘jurídico-institucional’, as outras duas 
pernas desse tripé que define o grau de autonomia e independência que esta empresa deve ter, 
não só em relação ao mercado, mas também em relação ao Estado. E iniciamos o debate 
reafirmando que este ‘modelo de gestão’, ainda em processo de construção, deveria ter como 
paradigmas estruturantes aos valores e princípios da comunicação pública, que estão presentes 
tanto na Lei que deu origem à EBC, quanto nas diretrizes do seu Planejamento Estratégico, 
realizado em 2011. 
 
2) Um modelo de gestão que seja democrático, transparente, ético, moderno, e com intensa 
participação social, deve ser implementado a partir de seu principal corpo dirigente, ou seja, a 
sua Diretoria Executiva (Direx). Mas, é exatamente aí que parece residir um dos principais 
problemas do ‘modelo de gestão’ adotado até agora na EBC, nestes primeiros 8 anos de 
existência. Registra-se a constante troca de diretores, ao longo das duas primeiras gestões da 
empresa, que acaba se refletindo também nas demais instâncias de gestão, e provocando uma 
constante quebra de continuidade de processos e projetos, incertezas e indefinições, idas e 
vindas nas tomadas de decisão e orientações do comando, tensões e disputas internas 
despolitizadas. Soma-se a isso os claros sinais de ausência de um projeto estratégico de 
Comunicação Pública que unifique e dê coesão ao seu principal grupo gestor. Os grandes 
temas estruturantes não parecem ser debatidos pela Direx, que acaba não funcionando 
realmente como órgão de gestão colegiada da empresa. Não se percebe também uma maior 
integração entre as áreas, não há uma cultura de reuniões transversais entre os diferentes 
núcleos da empresa, não parece haver uma cultura de valorização da Comunicação Pública 
dentro da própria empresa...de comunicação pública! Resultado: predomina uma gestão 
confusa, uma lógica de ‘caixinhas’ e uma cultura organizacional na qual se impõe o 
‘tarefismo’; uma gestão a partir da lógica de pequenos ‘feudos’ e a inexistência de um olhar 
mais global e integrado sobre a empresa. 
 
3) O Conselho Curador é uma das principais ferramentas de participação social na EBC, e sua 
práxis tem sido aperfeiçoada ao longo desses 8 anos, mas ainda há enormes desafios a 
enfrentar. A forma de eleição dos representantes da sociedade civil vem sendo aperfeiçoada, 
mas ainda deixa a desejar, pois mantém duas etapas de ‘crivo’, após ampla consulta pública às 
entidades da sociedade civil. A demora em mais de um ano na indicação dos últimos cinco 
conselheiros, por parte da Presidência da República, demonstra o pouco apreço e 



 

 

responsabilidade republicana do Poder Executivo para com a EBC e a Comunicação Pública 
em geral. Os diversos conflitos e tensões na relação entre a Direx da EBC e seu Conselho 
Curador, ao longo desses 8 anos, embora tenham melhorado na última gestão, refletem ainda 
uma certa incompreensão por parte de muitos diretores da EBC do verdadeiro papel do 
Conselho Curador da empresa. Apesar do esforço do Conselho em realizar audiências 
públicas e estimular maior participação da sociedade, algumas delas fora de Brasília, tal 
participação tem sido ainda residual. Não há campanhas institucionais e educativas, nas 
próprias mídias da EBC, para estimular uma cultura de participação social, as convocações 
dessas audiências públicas e das próprias reuniões ordinárias do Conselho Curador são feitas 
ainda de forma bastante tímida. Os Conselheiros que representam a sociedade civil, em sua 
grande maioria, não conseguiram construir práxis e ferramentas de maior interlocução com os 
diversos segmentos organizados da sociedade. A própria ausência de uma ação estratégica 
mais ousada e consistente de divulgação e publicidade das mídias da EBC, criam enormes 
limitações para que aumente a audiência média dessas mídias, e para que um número maior 
de brasileiros passe a conhecer a sua existência. 
 
4) A Ouvidoria é outra ferramenta de participação da sociedade, principalmente na gestão e 
produção de conteúdos para as mídias da EBC, mas seu ‘empoderamento’ pelo conjunto do 
grupo gestor da empresa ainda deixa a desejar. O funcionamento da Ouvidoria melhorou 
muito nos últimos anos, tem gerado relatórios e pesquisas muito interessantes, que podem 
servir para orientar e corrigir as ações de gestão de conteúdo da empresa. Entretanto, é fato 
que ainda existem imperfeições neste trabalho, e muitas vezes percebe-se que a interlocução 
entre a Ouvidoria e a diretoria da EBC (em particular as diretorias responsáveis pela produção 
e programação de conteúdos), ainda é um tanto interditada, com curto-circuito e 
incompreensões de ambas as partes. 
 
5) Uma terceira ferramenta de participação da sociedade, e em particular do cidadão comum, 
na gestão da empresa, é o conjunto de procedimentos gerados pela LAI – Lei de Acesso à 
Informação, que já existe há mais de dois anos na empresa, e tem obrigado os gestores a 
melhorar a sua qualidade de governança, buscando responder num tempo rápido aos 
questionamentos e demandas oriundas da sociedade. Um balanço mais criterioso sobre o real 
impacto desse serviço na gestão da empresa precisa ser feito pela direção da mesma. 
 
6) A EBC precisa avançar no aperfeiçoamento dessas ferramentas de participação social na 
gestão de conteúdos das mídias da empresa, e mesmo na criação de outras possíveis 
ferramentas, canais mais permanentes de diálogo, como comitês de jornalismo, conselhos de 
audiências (telespectadores, ouvintes , internautas), seminários e debates públicos, ou mesmo 
retomar a experiência dos ‘Colóquios de Parceria’, implementados durante alguns anos na 
gestão das rádios da EBC. Igualmente, o Banco de Projetos, originalmente pensado como uma 
importante ‘porta de entrada’ de conteúdos da produção independente na EBC, precisa ser 
revigorado e ampliado. 
 
7) Outra iniciativa interessante é pensar procedimentos e processos que garantam espaços de 
veiculação destinados à comunicação e cultura colaborativa e ao jornalismo participativo, 
ampliando a possibilidade de mecanismos diretos de participação social nas mídias públicas 
da EBC, garantindo a presença de produções e conteúdos de interesse público, realizados por 
indivíduos, coletivos, redes, grupos sociais organizados, entidades e organizações da 
sociedade civil. Existe um Brasil vivo e pulsante nas ruas e praças, nas escolas e igrejas, nas 



 

 

comunidades e academias, que ainda não aparece nas mídias públicas da EBC. 
 
8) Por fim, o conjunto dos quadros gestores e demais profissionais da EBC precisa ser 
capacitado para uma nova cultura, a cultura do debate republicano, em particular sobre o tema 
da comunicação pública. Pelo país afora, são inúmeras as iniciativas de fóruns, seminários, 
congressos, debates, conferências, rodas de conversa, oficinas, todas iniciativas focadas no 
tema da comunicação pública, produzidos pelos mais variados atores sociais, e é incômodo 
perceber como é raro encontrar (com honrosas exceções) gestores, ou mesmo demais 
profissionais da EBC, nestes espaços, dispostos não só a prestar contas para a sociedade do 
conjunto de ações e tarefas que são executadas no âmbito da empresa, mas principalmente de 
ouvir as eventuais críticas, sugestões, ideias e propostas de projetos de conteúdo. A EBC tem 
um corpo gestor de mais de 400 profissionais, que deveriam ter orgulho de trabalhar na 
principal empresa de comunicação pública do país. E deveriam ser estimulados a participar 
mais intensamente desse debate republicano sobre a Comunicação Pública, que de uma forma 
ou de outra se dissemina de norte a sul. É como se houvesse um fosso entre os gestores e 
profissionais que fazem o dia a dia da comunicação pública em nosso país, e o conjunto da 
sociedade brasileira. 
 
 
 



 

 

 
 
EIXO: 3 
 
 
 TÍTULO: Uma Comunicação Pública que Aposta na Inovação do Público 
 
 
NOME: Gledson de Carvalho Silva (Produtor Executivo da EBC) 
 
 
RESUMO:  
 
A lei que criou a EBC determinou que a empresa seja centro de inovação e formação de 
talentos. Acredito que a questão da formação de talentos está contemplada na iniciativa do 
Centro de Pesquisa junto a UNESCO, mas a questão da inovação de fato, do que se ver na 
tela, se ouvi nas rádios ou se interagi (?) na internet, aqui percebe-se que não há 
absolutamente nada que difere as TVs, rádios e sites da EBC de qualquer outro... aliás, o que 
se observa é a inferioridade em termos de programação, produção de conteúdos ou mesmo em 
termos de linguagem e formato, se comparado com as emissoras comerciais, tanto as de sinal 
aberto como fechado. Nestes 7 anos de existência da EBC não se observa nada que a distingui 
de outras emissoras, mesmo nas louváveis aquisição de conteúdo fora do mainstream, como 
no caso da novela angolana ou na co-produção da série Descaço Sobre a Terra Vermelha. A 
única coisa que difere a empresa é seu discurso, o tal mantra “comunicação pública”, que de 
tão repetido dentro e nas instituições de influência em torno da EBC vai se tornando uma 
“expressão de poder” exotérica, onde se crer que de tanto repetir a expressão ela provoque 
certos efeitos práticos e factuais em nossas vidas ou nos rumos de um veículo de 
comunicação. 
 
 Não me surpreende e não é novidade, o que temos na EBC por trás do discurso de 
“Comunicação Pública” - ou outras variantes como “Comunicação Cidadã”, é uma forma 
estatal de produzir e difundir conteúdos majoritariamente informativo, que tenta alcançar a 
utopia chamada “imparcialidade”. Será que é sustentável a manutenção de uma máquina tão 
pesada, com mais de dois mil e quinhentos funcionários, grandes estruturas de antenas, 
transmissores, veículos, centenas de computadores ao custo anual de manutenção de uns 300 
milhões de reais? Tudo isso para que haja na sociedade um programa apresentado por 
deficiente físico, um horário na grade que contemple bastante programas infantis sem a 
exibição de propaganda (louvável, mas exagerado a quantidade do espaço ocupado), novelas 
de um seguimento racial da sociedade historicamente excluído, além da tal da 
“imparcialidade”? Acredito que não, e qualquer pessoa com bom senso sabe da 
insustentabilidade dessa estrutura a base de um discurso que remonta as teorias da 
comunicação do inicio do século XX (principalmente a Teoria Crítica, inaugurada pela Escola 
de Frankfurt, que é baseada em teorias marxistas que encaram a mídia como instrumento de 
influência social capitalista), e o quão frágil em querer justificar a existência de tal empresa 
que, sejamos honesto, é mantida meramente por um fato político-eleitoral, por ocasião de um 
grupo partidário que está no poder federal e banca isso aqui. É triste, mas precisa ser 
mencionado, até porque sabemos que se tivéssemos resultado diferente nas últimas eleições 
dificilmente se quer esse evento existiria. 



 

 

 
 

 A empresa pública de comunicação poderia, e no meu entender deveria, dar o luxo do 
erro aos processos criativos da sociedade, cedendo seu espaço e estrutura para que pessoas das 
mais diversas origens, geração ou mesmo reduzida formação acadêmica, pudesse não apenas 
expor seu ponto de vista como também sua ideia de comunicação, sua perspectiva sobre 
informação e um ponto crucial: entretenimento, palavra que para muitos é um xingamento, 
algo que deveria estar distante de tudo que fosse associado a comunicação pública. A 
dicotomia é que mesmo aqueles com o discurso de demonização do entretenimento sabem da 
inevitabilidade de se estabelecer qualquer empreendimento na área de comunicação sem ter 
ao menos algum público que GOSTE daquilo que é transmitido. E devemos reconhecer: 
tirando as próprias pessoas da casa e as co-produtoras que fazem certos programas, quem 
mais GOSTA de algo na programação da TV, do rádio ou nos sites da EBC? A resposta a essa 
pergunta deveria ser o norte para a tomada de decisão da diretoria da empresa visando o uso 
do orçamento que se tem a disposição. 
 
 
 
 
PROPOSTA: 
 
A EBC poderia aproveitar sua estrutura menor em relação as redes de comunicação privadas 
para se antecipar aos demais, inovando e buscando novos caminhos, desbravando novas 
fronteiras para chegar ao desejado momento da sustentabilidade financeira que traria 
dividendo dos lucros aos seus funcionários e a sonhada autonomia em relação aos cofres 
públicos. Quando o google, facebook ou Apple compra uma startup tipo um instagram da 
vida, eles não estão apenas se associando a algo validado no mercado/público com aquele 
app/produto, mas estão se associando a pessoas criativas com potencial de crescimento, tanto 
que a maioria dessas compras há a manutenção das pessoas a frente dos processos, permitindo 
que os mesmos lideres desses app/empresas continuem com seus trabalhos, evoluindo, 
crescendo e que no fim acaba beneficiando ao grande player que a comprou. No campo da 
comunicação temos o caso da Disney comprando a Pixar do Steve Jobs e mantendo os 
mesmos criativos que transformaram essa empresa numa das mais influentes produtoras de 
animação do mundo, e não apenas “filminhos” voltados para o público infantil. A EBC a 
partir de um modelo de sociedade para a participação no negócio (utilizando a princípio o 
modelo de participação do FSA da ANCINE, já em vigor no edital de TV Pública) poderia 
implantar uma cultura de inovação e implementação de novas ideias no campo da 
comunicação, se associando a criatividade de pessoas de um modo não burocrático e moroso 
como um edital, no qual é voltado para empresas estruturadas e não para o cidadão comum. 

Tudo pode começar com um projeto piloto dentro da empresa, absorvendo ideia e 
projetos dos funcionários que tenham capacidade de efetivação, testando o modelo através de 
uma plataforma online (site) para depois expandir para fora quando o modelo tiver sido 
testado e considerado efetivo. Algo simples, mas que se conduzido com destreza pode mudar 
o panorama de produção na EBC, a ponto de adquirir uma identidade, uma imagem de ruptura 
e vanguarda em relação aos outros canais e que certamente agregará um valor inestimável. 
Mas é algo que precisa ser sólido, ter um público, e não “público” que demanda, como fora 
feito no caso do edital de TV Pública que veio impor uma ideia de conteúdo a partir de seus 



 

 

associados (ABTU, ALERGI, etc.), e não do gosto das pessoas ou alguma pesquisa de 
interesse genuinamente popular.  

É claro que para que isso aconteça é necessário implantar uma cultura de inovação 
dentro da empresa, não no mesmo nível de um google, mas pelo menos de um modo que a 
diferencie de um órgão público burocrático mastodonte a base do lema hierárquico “manda 
quem pode obedece quem tem juízo”, e que está plenamente em vigor. Para que haja essa 
transição será necessário primeiro implementar essa ruptura internamente entre os 
funcionários da empresa, para após alguns sucessos, com produtos e programas no ar gerados 
a partir de funcionários, haja então a abertura e consolidação do modelo, possibilitando que 
qualquer cidadão possa ter seu conteúdo, sua ideia, seu projeto, sua arte, sua habilidade de 
comunicar ou/e entreter como algo vivo - com algum público relevante - e que será parte do 
acervo da EBC não apenas como um arquivo, mas como um ativo, algo com valor, e não 
apenas com discurso ideológico. E não há mais nada com valor em comunicação do quê os 
conteúdos narrativos. 
 Talvez seja claro para a maioria daqueles que dirigem a empresa o quão relevante é o 
conteúdo narrativo, tanto que temos novelas, séries e filmes na programação no principal 
veículo da empresa, mas a diferença talvez esteja no fato de como isso deveria ser o carro 
chefe de uma comunicação que se pretende pública e de um modelo que se pretende 
economicamente sustentável. A partir do momento que se cria um projeto transmídia onde a 
base seja um site para a recepção de novas historias para que sejam produzidas e disseminadas 
nos veículos da EBC, temos uma abertura e sinalização na sociedade o quão a criatividade e 
trabalho de qualquer um é possível de êxito, mas caso não haja esse êxito num primeiro 
momento não se deve descartar tamanha possibilidade de encontrar novas historias que se 
tornarão novos produtos e receita. Como a empresa é, pelo menos atualmente, mantida com 
recursos público e não depende de publicidade, ela tem tudo para iniciar uma estratégia dessa, 
sempre levando em conta que conteúdos narrativos, entretenimento e “gosto popular” não está 
em confronto com o que prevê a legislação de fundação da empresa que se pretende ter a 
missão de levar conteúdos críticos, informativos, educacionais, culturais, regionais e 
científicos para a sociedade. 
 O governo acaba de lançar uma plataforma de participação social, o Dialoga Brasil. A 
empresa poderia pegar esse mote para criar oportunamente sua plataforma como estratégia 
central de diferenciação das demais redes de comunicação, inserindo além da possibilidade 
que o cidadão pudesse apresentar sua proposta e votar nas demais, também houvesse a chance 
de contribuir financeiramente, apoiando a ideia/projeto de forma direta com alguma doação 
monetária, incluindo a lógica do crowdfunding, que funcionaria não apenas para validar 
projetos/ideias mais bem qualificadas e com algum público de interesse, como também 
funcionaria como elemento para a produção de um piloto, no qual já estaria associado com a 
exibição garantida em algum canal da EBC caso se atingisse a meta de arrecadação financeira, 
algo que é parte essencial do crowdfunding e que pode casar perfeitamente com a necessidade 
crescente de conteúdo que a empresa terá com os canais digitais que surgirão, e a crescente 
diminuição do orçamento por conta da crise e das interferências políticas que poderão se 
tornar fatais caso um outro projeto de poder assuma o governo e simplesmente decida “largar” 
a empresa, deixando-a em segundo plano dentre as prioridades do orçamento federal. 
 
 
 
LINKS E ANEXOS PARA EMBASAMENTO DAS PROPOSTAS: 
http://www.culturaemercado.com.br/destaque/inovacao-para-o-entretenimento/ 



 

 

 
EIXO: 3 
 
 
 TÍTULO: Contribuição do Intervozes para uma EBC mais participativa e 
pública 

 
 
NOME: Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social 
 
 
DIAGNÓSTICO: 
 
Uma Empresa pública de comunicação necessita de uma gestão igualmente pública para 
exercer o seu papel. A participação social é condição seminal para uma comunicação que se 
pretende plural, inovadora e cidadã. De forma a garantir esse princípio, a Lei de criação da 
EBC previu a criação do Conselho Curador e da Ouvidoria, que são dois braços da Empresa 
abertos para sociedade; um com o papel claro de representá-la na gestão da empresa e a outro 
com a função de criar mecanismo de escuta da sociedade, tentando vocacionar para a Empresa 
seus anseios, suas críticas e dos seus elogios. Tanto o Conselho quando a Ouvidoria 
desempenham papéis importantíssimos na gestão de uma empresa pública, mas uma gestão 
verdadeiramente pública deve transcender a estes órgãos instituídos e se permitir ser 
permeável à sociedade em várias de suas camadas. 
 
A gestão de conteúdo de uma empresa pública, por sua vez, também é uma forma de garantir 
a presença da sociedade, em suas diversas formas, na gestão da Empresa. Para além dos 
dispositivos já presentes na lei de criação da EBC, que determina percentuais de produção 
independente e regional, a “cara” da EBC está no formato da gestão de todo este conteúdo, 
distribuído e produzido. 
 
Apesar de entendermos que estes dispositivos são fundamentais para o caráter público da 
comunicação, também entendemos que a produção genuína da Empresa e da Rede Nacional 
de Comunicação são fundamentais para o fortalecimento do conceito e da identidade da 
comunicação pública. 
 
 
PROPOSTA: 
 
1) A EBC deve garantir no mínimo os percentuais estabelecidos Lei de produção regional e 
independente, mas não pode se tornar apenas uma empacotadora de conteúdo. É também 
previsão legal e princípio da comunicação pública, buscar excelência em conteúdos e 
linguagens e desenvolver formatos criativos e inovadores, constituindo-se em centro de 
inovação e formação de talentos; 
 
2) A EBC deve ter condições de produzir autonomamente o seu conteúdo, principalmente o 
conteúdo jornalístico que, a despeito de contratação e reprodução de conteúdo independente 
que estejam de acordo com a linha editorial da empresa, possam representar o olhar da 
comunicação pública e do interesse público sobre os fatos; 



 

 

 
3) Deverá compor o inciso V do Art. 13, que trata da composição do Conselho de 
Administração da Empresa, a presença de um representante do Conselho Curador escolhido 
dentre os membros da sociedade civil deste Conselho. 
 
4) Criação de uma Central de Pauta Colaborativa e de um Conselho de Ouvintes que fiscalize 
a efetividade da central de pautas, bem como os demais produtos da Empresa. 
 
5) Criação dos Conselhos Editoriais de todos os veículos da Empresa com representantes dos 
funcionários e da sociedade; 
 
6) Exigência de conselhos curadores e ouvidorias nas emissoras que compõem a Rede 
Nacional de Comunicação Pública para que sejam firmados acordos de troca de conteúdo e 
expertise. 
 

 

 



 

 

 
 
EIXO: 3 
 
 
NOME: Lucas Krauss (editor de texto do jornal Repórter Brasil) 
Pedro Henrique Moreira (repórter do jornal Repórter Brasil) 
Francislene Pereira de Paula (jornalista da TV Brasil) 
 
 
PROPOSTA: 
 
A participação da sociedade na escolha dos temas a serem abordados pelos veículos da EBC 
deve ser sistematizada, para que ocorra de forma mais efetiva. Para tanto, a Ouvidoria deve 
contar, em sua estrutura, com uma central de relacionamento com o cidadão nos moldes de 
centrais de atendimento telefônicas. Assim como ocorre com a produção de conteúdo 
independente e regional, deve haver, na lei que determina os preceitos de funcionamento da 
EBC, meta de conteúdo produzido a partir da manifestação popular. Os veículos da EBC 
precisam sistematizar mecanismos para estimular a participação popular, receber e consolidar 
sugestões de pauta e executar as reportagens a partir de tais sugestões. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
EIXO: 3 
 
 
 TÍTULO: Mídia pública no contexto da transmissão de partidas de futebol 
 
 
Nome: Mário Augusto Jakobskind – Conselho Curador da EBC; 
 
 
DIAGNÓSTICO: 
 
Mídia pública no contexto da transmissão de partidas de futebol 
 
O futebol é, sem dúvida, o esporte mais popular do Brasil. Na verdade, faz parte da cultura 
nacional. Qual é o brasileiro que não torce por um time de futebol, seja dos grandes centros, 
como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul ou de rincões não 
necessariamente contemplados pelos espaços midiáticos? 
Nesse sentido, os meios de comunicação de um modo geral têm papel relevante nesta história 
e a cobertura das partidas de futebol precisa ser tratada de forma diversa do que acontece 
atualmente. 
Não tem sentido, por exemplo, a continuidade das coberturas que priorizam esta ou aquela 
emissora. O momento atual é propício para esse debate. 
A série de denúncias sobre pagamentos de propinas a diretores da FIFA e ainda o 
envolvimento da empresa de marketing esportivo de J. Awilla, uma figura com fortes vínculos 
com a Rede Globo, merecem aprofundamento investigativo. É hora também de investigar não 
só o que se passa na cúpula do futebol brasileiro, como também em relação aos contratos de 
exclusividade para as transmissões de partidas de futebol. 
Não adianta a maior rede de televisão do país, a Globo, tentar demonstrar de antemão que o 
escândalo não envolve as transmissões exclusivas de partidas de futebol, porque desta vez 
será impossível que o tema não venha a ser investigado. 
É um desafio inclusive para a recém-criada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que inclusive já manifestou disposição para isso. 
Imposição 
Antes mesmo de vir à tona os escândalos, inclusive com a prisão na Suíça do cartola José 
Maria Marin, ex-presidente da CBF, já se questionava o motivo pelo qual a Rede Globo 
impunha os horários das partidas de futebol a serem transmitidas. 
Por imposição da Rede Globo, partidas do campeonato brasileiro se iniciam depois das 
novelas da emissora, em um horário incompatível para quem trabalha e tem de acordar cedo 
no dia seguinte. O horário tardio, portanto, resultou no esvaziamento do público estádios de 
futebol, fato lamentável no considerado “país do futebol”. 
O tema necessita ser debatido com profundidade. É preciso conhecer o que se passa em países 
vizinhos, como, por exemplo, a Argentina. Por lá, a nova lei dos meios de comunicação, 
debatida durante pelo menos três anos pela sociedade, resultou na quebra do monopólio de um 
gigante midiático, como o grupo Clarin, nas transmissões pela TV de partidas de futebol. 
É importante assinalar que o debate específico sobre as transmissões de partidas de futebol 
reforçou o interesse dos argentinos na questão da democratização da mídia e que derivou 
posteriormente na formulação da lei dos meios de comunicação. 



 

 

Com isso, os direitos de transmissão ficaram sob a responsabilidade da TV Pública, o que 
resultou em grande avanço para a cidadania apreciadora do futebol. 
Opositores 
Houve uma forte oposição de grupos privados que lucravam enormemente com o monopólio 
de transmissão. Hoje, os aficionados do futebol podem acompanhar as partidas de forma bem 
mais facilitada do que antes. Venceu, portanto, a democracia. 
Na Argentina, como no Brasil, o futebol faz parte da cultura do país. 
O que aconteceu por lá deveria servir de exemplo para o Brasil. Mas para que isso aconteça, é 
necessário, antes de qualquer coisa, que a sociedade brasileira se mobilize e pressione o 
Legislativo e o Executivo no sentido de debater o tema geral das mudanças necessárias na 
legislação midiática. Só dessa forma as transformações podem ocorrer. 
A mídia pública brasileira, ainda pode-se dizer em sua fase inicial, tem papel relevante a 
cumprir nesse contexto. A TV Brasil nos últimos tempos reserva na programação espaço para 
partidas de futebol, no caso da série C, e transmissões internacionais, como Copa do Mundo 
de futebol feminino e o Sub-20. Foram gols de placa. 
O que foi feito demonstra também que a TV Brasil deve se voltar com ainda maior ênfase 
para a ampliação dessas transmissões. Pode ser também uma forma concreta de se quebrar o 
monopólio da exclusividade das transmissões de partidas de futebol, questionável, como foi 
visto, atualmente em vigor no país. 
Em suma: visando o fortalecimento da mídia pública, que a Empresa Brasil de Comunicação 
se empenhe no sentido de conseguir também que participe ativamente dos debates sobre o 
tema aqui abordado e procure se empenhar para que possa estender as transmissões de 
partidas de futebol com o objetivo de mudar o quadro atual de exclusividade por uma 
emissora privada. 
E para que isso aconteça vale se ter vontade política para enfrentar eventuais restrições que 
possam vir exatamente dos setores que nos últimos anos têm o monopólio das transmissões . 
Até porque, um dos objetivos da mídia pública é oferecer aos brasileiros  entretenimento e 
cultura, como é o futebol no Brasil, vale sempre repetir. 
 
Propostas  
 
Exortar a TV Pública a se empenhar na transmissão de partidas de futebol sejam nacionais ou 
internacionais. E conhecer modelos, como da Argentina, no campo das transmissões de 
partidas de futebol pela mídia pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
EIXO: 3 
 
 
NOME: Comunicação, Economia Política e Sociedade, do Observatório de Economia e 
Comunicação (OBSCOM/CEPOS), da Universidade Federal de Sergipe 
 
 
DIAGNÓSTICO: 
 
Para atender aos seus objetivos de comunicação efetivamente pública – com autonomia frente 
aos interesses governamentais e do mercado – a EBC precisa ser, acima de tudo, um espaço 
em que a população brasileira em sua diversidade (étnico-racial, de gênero, regional, 
geracional e de condição física, orientação sexual etc.) esteja representada não apenas em seus 
conteúdos, mas acima de tudo na sua gestão e no monitoramento das suas produções e 
atividades. 
 
Um passo fundamental é o permanente fortalecimento do Conselho Curador, instância que 
desempenha papel determinante na defesa do sistema público de comunicação, na preservação 
da autonomia e independência da empresa e na priorização do interesse público nos rumos 
assumidos pela EBC.  
 
Nesse sentido, é importante a continuidade do debate sobre o método de renovação dos 
conselheiros, buscando um formato que: (I) não delegue plenos poderes ao próprio Conselho; 
(II) que também não referende de imediato as candidaturas mais indicadas, mas que também, 
ao mesmo tempo; (III) não ignore a expressividade e diversidade das indicações feitas em 
maior número pela sociedade civil. Como forma de qualificar o processo de renovação, 
sugerimos que: a) todas as candidaturas indicadas pela sociedade civil devem também 
submeter obrigatoriamente uma plataforma com a concepção sobre comunicação pública e as 
propostas para a EBC e o conjunto do sistema público de comunicação. 
 
Ainda sobre o Conselho Curador, é importante a ampliação das suas atribuições, de modo a 
efetivamente zelar pelos princípios e objetivos da EBC, acompanhando e incidindo sobre 
todos os temas que digam respeito ao alcance desses objetivos.  
 
 
PROPOSTA: 
 
1. Inclusão do Conselho Curador no monitoramento da implantação do Planejamento 
Estratégico, bem como de sua revisão; 
 
2) Ampliação do corpo técnico do Conselho Curador, como forma de apoio aos trabalhos 
desempenhados pelos conselheiros; 
 
3) Fortalecimento das Câmaras Temáticas do Conselho Curador, dotando-as de estrutura para 
o cumprimento das suas funções, com estas realizando audiências e consultas públicas 
permanentes para discussão de temáticas específicas relativas à programação da EBC. 
 



 

 

4) Também visando garantir a participação social na EBC, sugerimos a abertura de uma 
representação da sociedade civil no Conselho de Administração da empresa (instância 
responsável por, por exemplo, fiscalizar a gestão dos diretores, aprovar o regimento interno e 
o plano estratégico, dentre outras atribuições), com direito a voz e voto, com método de 
escolha semelhante ao aqui proposto para o Conselho Curador e com tempo de mandato 
equivalente ao dos integrantes da sociedade civil no Conselho Curador. 
 
5) Sugerimos, por fim, que o cargo de Ouvidor da EBC seja definido a partir de uma seleção 
pública, com método de escolha que também privilegie a participação social em detrimento da 
indicação direta pelo Conselho de Administração. 
 
6) Ainda neste Eixo, importa afirmar que em um cenário de convergência tecnológica, 
plataformas digitais e crescente uso de redes da internet, um dos desafios postos ao sistema 
público de comunicação, e em especial à EBC, é possibilitar a participação social também por 
meio de mecanismos digitais. Neste sentido, é tarefa da EBC diversificar seus modelos de 
produção de conteúdo, nas mais diferentes plataformas, tendo a internet como um espaço 
importante de diálogo com a sociedade. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
EIXO:3 
 
 
 TÍTULO: Produção própria - A TV Brasil como referência em conteúdo e 
programação 
 
 
NOME: PEDRO CARDOSO – Produtor Executivo, Empresa Brasil de Comunicação 
 
 
DIAGNÓSTICO: 
 
A TV Brasil é a principal emissora pública de televisão. Na lei de criação da EBC, mais 
precisamente em seu artigo 8º, que trata das suas competências, prevê que a TV que seria 
formada da junção das emissoras de Brasília, Rio de Janeiro e Maranhão, deve ser referência 
em produção de conteúdo e que deve promover a regionalização da produção, sobretudo com 
estímulo à produção independente. 
No entanto, a TV está deixando de lado sua produção própria, em detrimento de pitchings de 
co-produção e aquisição de produção independente. A estrutura fica subutilizada, os 
profissionais acabam não aproveitados em todo o seu potencial e a televisão perde a 
oportunidade de criar uma cultura de produção interna, bem como de se tornar uma referência 
de conteúdo e qualidade. 
 
A produção própria da TV Brasil é muito pequena quando comparada à quantidade de 
funcionários e à estrutura de estúdios, ilhas de edição, capacidade de gerenciamento de 
arquivos e profissionais habilitados de que a empresa dispõe. Por isso, a proposta apresentada 
é que a TV Brasil tenha núcleos de produção audiovisual diferentes daqueles que temos hoje. 
Que sejam núcleos que tenham a autonomia de sugerir formatos, experimentar linguagens 
novas e produzir peças e narrativas mais criativas do que aquelas que vemos hoje. 
A TV Brasil é uma emissora pública. Por ter essa natureza e, tomando como base o que diz a 
lei de criação da EBC (lei) em seu artigo 8º, inciso IV, que nos apresenta que uma das 
competências da EBC é: "produzir e difundir programação informativa, educativa, artística, 
cultural, científica, de cidadania e de recreação. 
 
Conclusão: 
A TV Brasil é a principal provedora de conteúdos que criem consciência crítica nas pessoas. 
No entanto, sua produção própria é pouco estimulada, logo, pouco aproveitada. 
Mas com esse trabalho poderemos ter uma visão melhor de como está a situação atual da TV 
Brasil e suas concorrentes, mas também como é possível que a TV se torne referência em 
conteúdo e programação de qualidade através da percepção positiva do público em relação a 
sua produção própria. 
 
 
PROPOSTA: 
 
1) A TV Brasil deve estabelecer um núcleo de experimentação em televisão, um laboratório 
de novos formatos e narrativas; 



 

 

 
2) A emissora deve produzir mais conteúdos diversificados, evitando a única e exclusiva 
atenção a produção de conteúdo jornalístico; 
 
3) A emissora deve estar sujeita para apreciação do conselho curador toda e qualquer 
produção que venha a ser elaborada por esse núcleo de experimentação. Isso garante o 
acompanhamento da sociedade civil sobre o conteúdo produzido pela TV Brasil e suas 
implicações. 

4. Dessa forma, a TV Brasil deve assumir a dianteira no processo de criação e formatação de 
projetos audiovisuais inovadores no Brasil. É importante deixar claro que a proposta não visa 
acabar com a produção, aquisição e veiculação de conteúdos de produção independente. Pelo 
contrário, esse é um importante mecanismo de regionalização da produção. O que propomos é 
o fortalecimento da produção própria, mas não em detrimento das parcerias já consolidadas 
entre EBC e produtoras independentes. 
 
5. Faremos estudo de caso de outras emissoras públicas - brasileiras ou não - a fim de 
comparamos a situação da TV Brasil com televisões públicas de missão parecida à TV Brasil. 
O Objetivo é comprovar como quando uma televisão privada, pública ou estatal assume a 
produção própria como primordial, a percepção do público é radicalmente diferente e a 
televisão se torna referência em qualidade estética e de conteúdo. 
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EIXO: 3 
 
 
NOME: Sindicato dos Jornalistas do DF 
 
 
PROPOSTA: 
 
Garantir a autonomia política e editorial da EBC depende de participação externa e interna 
 
A Empresa Brasil de Comunicação nasceu como uma tentativa de mudar o histórico de 
complementaridade marginal a que foram relegadas as emissoras do Campo Público 
historicamente no Brasil. A diferença para suas antecessoras, a Radiobrás e a Associação de 
Comunicação Educativa Edgard Roquette-Pinto, era fazer uma comunicação efetivamente 
pública, autônoma e independente de governos e mercado. Não por acaso, a Lei que a criou 
(11.652/2008) regulamentou o sistema público previsto no Artigo 223 da Constituição 
Federal, que difere do sistema estatal citado no mesmo artigo. A citada lei estabelece como 
princípio para a prestação dos serviços da empresa   "autonomia em relação ao Governo 
Federal para definir produção, programação e distribuição de conteúdo no sistema público de 
radiodifusão". 
 
No modelo de gestão, a suposta busca pela autonomia se refletiu na criação do Conselho de 
Administração (ainda restrito a integrantes do governo e, posteriormente, ganhando um 
representante dos empregados), de um Conselho Curador (formado por 22 membros, sendo 2 
Congresso, 4 do governo, 1 dos trabalhadores e 15 da sociedade civil), um conselho fiscal e 
de uma ouvidoria (responsável por receber reclamações e fazer a crítica interna).  
 
No entanto, uma visão por dentro e por fora dos veículos da EBC revela uma dificuldade 
grande de constituir parâmetros e práticas autônomos. E isso não apenas em relação ao 
governo, mas também no tocante aos modelos das emissoras comerciais. Uma série de fatores 
influem nisso:  
 
1) A falta de compreensão do governo e de autoridades em geral do que é uma comunicação 
pública, e da sua diferença para aquela de cunho estatal; 
 
2) A vinculação ao órgão responsável pela comunicação de governo e a influência deste na 
empresa; 
 
3) A prestação de serviços de comunicação ao próprio governo federal; 
 
4) A indicação da presidência, de toda a diretoria e de parcela expressiva dos cargos de chefia 
pelo governo, sendo uma parte considerável de pessoas de fora, além do alto número de 
cargos de livre nomeação; 
 
5) Uma cultura editorial das chefias de medo de contrariar o governo nas coberturas ou até 
mesmo de propaganda de ações estatais; 
 



 

 

6) A falta de mecanismos internos e externos de fiscalização dos desvios no conteúdo e de 
consequente correção quando problemas são detectados; 
 
7) Uma estrutura de carreiras e remuneração extremamente díspar, que estimula uma postura 
dos profissionais em altos cargos de não questionamento para não perder a função 
comissionada; 
 
8) Mecanismos formais e não formais de premiação e retaliação que reforçam uma cultura de 
submissão dos trabalhadores; 
 
9) A nomeação dos representantes da sociedade pela Presidência da República, embora com 
avanços como a consulta pública efetuada pelo próprio conselho; 
 
10) Deficiências na Ouvidoria, em especial na manutenção de sua face pública por meio de 
programas, bem como a ausência de uma cultura de reflexão sobre as críticas e alteração de 
procedimentos e de opções editoriais a partir do retorno do público; 
 
11) A inexistência ou existência de forma extremamente débil de outros mecanismos 
participativos de fiscalização e análise do conteúdo produzido; 
 
12) A ausência de mecanismos internos de recurso quando há divergências editoriais de 
empregados em relação à imposição de seus chefes no tocante à implantação do manual de 
jornalismo; 
 
Para além do modelo de gestão, existe uma cultura na empresa, especialmente na sua gestão, 
de entender o desenvolvimento do projeto como a obra de uma elite que vem de fora, do 
mercado. As sucessivas tentativas de adiar o cumprimento de percentuais de ocupação de 
cargos de chefia com integrantes do quadro é um exemplo. A participação é compreendida 
como aquela operada pelos representantes da sociedade no Conselho Curador, e mesmo assim 
nas questões de conteúdo apenas. Em diversas situações, a participação dos trabalhadores é 
vista como relegada a pautas "corporativistas". No Conselho Curador e no Conselho de 
Administração, a sua representação é entendida, mesmo que de forma implícita, como de 
segunda categoria.  
 
Dotar a empresa de uma autonomia de fato, de modo que ela possa desenvolver-se e constituir 
referência na sociedade, enseja mudar este quadro. Isso envolve a combinação do 
fortalecimento do corpo da empresa com a participação externa, seja ela difusa por meio dos 
telespectadores, ouvintes e leitores, seja ela organizada por meio das instâncias como o 
Conselho Curador. Por meio das instâncias a sociedade e os empregados influem nas decisões 
estratégicas da empresa. Mas no seu dia-a-dia, a proteção da autonomia passa pela discussão e 
exercício cotidiano das opções editoriais, nos quais deve cessar a submissão e emergir o 
empoderamento e a síntese. 
 
Participação externa 
 
O Conselho Curador deve ser empoderado como órgão responsável não apenas por questões 
de conteúdo e pelo Plano de Trabalho da empresa, mas, como diz a lei, por zelar pelos 
objetivos da empresa em todas os seus aspectos. Isso envolve ampliar o escopo das decisões 



 

 

da empresa que precisam passar pelo órgão, como planejamentos, direcionadores estratégicos, 
planos editoriais, planos de programação e estratégias. A indicação dos membros da sociedade 
deve ser feita por seus pares em processo democrático, cabendo à Presidência da República 
apenas a sua nomeação.  
 
Outras instâncias de participação devem ser criadas. Elas podem envolver veículos, gêneros 
de programação, temas ou programas. Quanto maior a contribuição da sociedade, mais a EBC 
estará a seu serviço e mais legítima estará. E aí resiste um aspecto central de sua legitimidade. 
A ouvidoria deve ser fortalecida, mediando a crítica externa e fazendo a crítica interna. Essa 
crítica deve ser diversificada, envolvendo diversas metodologias de aferição para além do 
recebimento de mensagens. As audiências e consultas públicas devem ser instrumentos muito 
usados para a coleta de opiniões e subsídio a decisões.  
 
Participação interna 
 
Se em instituições como universidades, polícias, bancos, Ministérios Públicos, seus 
integrantes escolhem a sua direção, deve mirar-se um processo para que o corpo da empresa 
passe a assumir a sua condução, mesmo que com um escalonamento progressivo da ocupação 
dos postos superiores. Esse aspecto é fundamental para promover a autonomia, uma vez que 
os gestores da empresa deixam de responder a quem os indicou e passam a ser regidos pela 
legislação, pelos planejamentos e pelos manuais construídos e aprovados de forma pactuada 
entre esferas do Estado, trabalhadores e sociedade. 
 
Um exemplo é o consolidado Sistema Único de Saúde. O modelo da área é considerado 
"tripartite", sendo as partes os usuários, os prestadores de serviço e gestores e os 
trabalhadores. No Conselho Nacional de Saúde, a proporção é de 50% para os primeiros e 
25% para os demais. Ou seja, o corpo de trabalhadores é compreendido em diversas áreas do 
Estado brasileiro como elemento constitutivo fundamental. Em uma empresa onde o caráter 
publico tem que ser afirmado a cada reportagem, a cada conteúdo, essa presença torna-se 
ainda mais relevante. 
 
Uma instância fundamental é o Comitê Editorial. Ele deve tornar-se um espaço de 
regulamentação das orientações não previstas no Manual de Jornalismo, de avaliação da 
produção noticiosa e de solução de controvérsias. Para isso, deve ser eleito por seus pares, 
contendo representantes da sociedade civil do Conselho Curador.  
 
Isso vale para demais instâncias da empresa, como a Comissão de Ética, comissões de 
concurso, comissão de avaliação, comissão de plano de carreiras e comissões de planejamento 
estratégico. O papel dos gestores não deve ser ignorado, mas a presença de empregados 
indicados por seus pares contribui para promover a autonomia. 
 
Outro aspecto importante é a estrutura de carreiras e remuneração. A chefia não pode ser um 
meio de salto remuneratório, pois isso estimula amarras e submissão. Hoje um gerente da 
EBC recebe mais do que um dos cargos topo dos ministérios (DAS 6). Há atualmente mais de 
400 cargos em comissão na empresa. Deve haver uma pequena entre as remunerações iniciais 
e finais e de cargos de chefia, de modo que a saída do trabalhador destes não signifique uma 
"mudança remuneratória radical".  
 



 

 

Para além da remuneração, procedimentos internos devem ser constituídos de forma 
transparente e com critérios claros e objetivos, como a seleção para ocupação de cargos e 
funções, a transferência de setor e de cidade e a concessão ou não de gratificações ou afins. 
Da mesma forma, deve haver medidas claras de prevenção e punição das retaliações. 
Reforçando: não trata-se de medida trabalhista, mas de dotar os empregados de autonomia de 
discutir as opções editoriais dos veículos da empresa.  
 
A combinação deste conjunto de iniciativas pode contribuir muito para que a EBC consiga 
produzir e difundir conteúdo de qualidade, autônomo, diferenciado e referenciado na 
população. Assim, a empresa pode avançar na sua missão de fazer uma comunicação que 
sirva à população brasileira, e não a governos ou mercados.  
 


