
CONSELHO CURADOR – EBC
RESOLUÇÃO Nº 02/2015

Dispõe sobre a aprovação do 
Plano de Trabalho 2015 da EBC.

A Presidenta  do Conselho Curador da EBC – Empresa Brasil de Comunicação, no
uso de  suas  atribuições  legais  e  considerando deliberação tomada  na 54ª  Reunião  ordinária  do
Conselho Curador realizada no dia 04 de fevereiro de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Trabalho 2015 produzido e apresentado pela 
Diretoria Executiva da EBC, em conformidade com o art. 17 da Lei 11.652/2008 e o art. 31 
do Decreto 6.689/2008, nos termos do anexo desta Resolução;

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Brasília, 06 de fevereiro de 2015
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 APRESENTAÇÃO 

 

 
A Empresa Brasil de Comunicação concentrou esforços em 2014 na 

consolidação das bases necessárias para a execução de suas estratégias. No 

âmbito da gestão, o ano de 2014 foi marcado pela implantação do novo modelo 

organizacional que privilegiou a produção integrada de conteúdos, alinhamento 

do plano estratégico às tendências do setor de comunicação, desenvolvimento de 

pessoas e diversificação e ampliação das receitas.  

 

Com a atualização da sua estratégia, a EBC passou a ter uma nova carta de 

navegação que definiu dois grandes propósitos como resultantes dos objetivos 

estratégicos traçados: “Ampliar o conhecimento da Sociedade com conteúdos 

relevantes” e “Aumentar, diversificar e fidelizar o público”. Além disso, a nova carta 

trouxe também o registro dos “Valores Empresariais”: credibilidade, qualidade 

técnica, estímulo à cidadania, acessibilidade, diversidade, regionalização do 

conteúdo, inovação e pluralidade. 

 

Para colocar em prática a nova carta, foram definidos 19 projetos 

estratégicos que serão executados e monitorados sistematicamente ao longo dos 

próximos oito anos, de maneira que os propósitos empresariais possam ser 

alcançados. 

 

O grande mapa do caminho a ser percorrido pela EBC até 2022 – ano do 

centenário da radiodifusão no Brasil - começou a ser desenhado em 2012. De lá 

para cá, mais de mil novos empregados se juntaram à Empresa por concurso 

público, para desempenhar atividades que vinham sendo desenvolvidas por meio 

do Contrato de Gestão com a organização social ACERP, provedora de grande 

parte da capacidade de realização e exibição das emissoras de TV e rádio da EBC, 

especialmente no centro de produção do Rio de Janeiro.  

 

A EBC redesenhou seu modelo organizacional para dar nova racionalidade 

às áreas técnicas, operacionais e exibidoras. A nova organização, em implantação 

ao longo do ano de 2014 e que se estenderá até o primeiro trimestre de 2015, 

eliminou a velha divisão por veículos (rádio, TV, agência, web) para organizar-se em 

torno do que de mais valioso tem uma instituição como a EBC: o conteúdo. O 

modelo permitirá que a sociedade tenha à sua disposição formas de consumir 

informação, conhecimento e cultura. A nova lógica prioriza conteúdos que, desde 

sua concepção, já surjam preparados para difusão em todos ou em quaisquer dos 

meios disponíveis – seja TV, rádio, equipamentos móveis, páginas web etc. Uma 

reorganização pioneira no Brasil, adotada posteriormente por outras empresas de 

comunicação. 
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No âmbito da programação e do conteúdo produzido em 2014 para os 

veículos da EBC, os destaques foram para os eventos de grande repercussão, como 

a cobertura da Copa do Mundo 2014, eleições gerais e a realização do Public 

Broadcasting International (PBI) no Rio de Janeiro/RJ, que contou com a 

participação de altos executivos de emissoras públicas de televisão de todo o 

mundo.  

 

A Copa do Mundo foi o grande destaque da Rede de Rádios. A EBC, por 

meio da Rádio Nacional, adquiriu os direitos de transmissão dos jogos da Copa, na 

liderança de uma rede de 25 emissoras públicas que se organizaram para este fim, 

com veiculação de mais de 120 horas de programação. Com o apoio da EBC, foi 

estruturado no Rio de Janeiro o Centro Aberto de Mídia – CAM, que deu suporte à 

imprensa mundial que cobria a Copa do Mundo. 

 

Para as Eleições Gerais, foram produzidos conteúdos divulgados em rádio, TV 

e web com orientações e informações sobre o processo eleitoral, entrevistas com 

candidatos e candidatas à Presidência da República, além de conteúdo de serviço 

para o eleitor.  Os veículos da EBC foram os primeiros a divulgar o resultado da 

eleição para os governos de vários estados, além da reeleição da Presidenta Dilma 

no segundo turno. Tudo isso graças ao esforço conjunto do jornalismo, das áreas de 

engenharia e de desenvolvimento de sistemas web que, como em outros anos, 

utilizou sistema desenvolvido na casa para cálculo de votos restantes, sempre a 

partir de dados oficiais do TSE. 

 

Além das grandes coberturas, a programação de televisão foi, também, 

enriquecida com o lançamento de novos programas jornalísticos e artísticos com 

foco nos direitos humanos, cidadania. Foi dado, ainda, atenção ao público infantil 

e infantojuvenil com reforço na valorização da diversidade cultural regional e 

também na ecossustentabilidade. 

 

Em 2014, a EBC levou comunicação pública por meio de suas emissoras de 

rádio e televisão aberta a 3.580 Municípios. A rede Nacional de Comunicação 

Pública de Rádios ganhou novos parceiros e houve a expansão da Rede Nacional 

de Comunicação Pública de Televisão, ampliando seu alcance para 55 geradoras 

e 728 retransmissoras de TV aberta terrestres. Juntas, as redes de rádio e TV 

oferecem conteúdos a mais de 163 milhões de pessoas, 85,82% da população 

brasileira.  

 

A programação da TV Brasil foi também disponibilizada por TV a cabo para 

19 milhões de assinantes e para aproximadamente 20 milhões de domicílios que 

recebem o sinal por antena parabólica. A TV Brasil Internacional manteve a 

exibição de conteúdos para 65 países de quatro continentes, atendendo à 
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demanda de informação dos brasileiros que residem no exterior e de países de 

língua portuguesa. 

 

As pesquisas de audiência realizadas em seis das principais capitais 

brasileiras, em 2014 indicaram que 32 milhões de pessoas nessas localidades 

assistiram diariamente, por TV aberta, à programação da TV Brasil. A programação 

direcionada ao público infantil e jovem é assistida diariamente por 

aproximadamente sete milhões de telespectadores.  

 

A TV Brasil ofereceu legendagem oculta da sua programação, atendendo às 

necessidades de pessoas com deficiência auditiva, além de cinco horas e meia 

semanais, em média, de audiodescrição, superando a previsão legal de quatro 

horas semanais, recurso direcionado às pessoas com deficiência visual. 

 

O projeto de digitalização do sistema de transmissão de televisão, em 2014 

deu um importante salto com a transferência da operação de transmissão da rede 

de televisão, do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF, mantendo também a emissão 

do sinal digital. Além disso, a programação local da TV Brasil no Rio de Janeiro, em 

São Paulo e em Brasília passou a ser transmitida em sinal digital HD nestas praças. 

 

A EBC inicia o ano de 2015 estruturada para o cenário da convergência de 

mídia. O novo modelo organizacional permitirá a produção de conteúdos para 

ambiente multiplataforma, de maneira integrada que favorecerá o acesso à 

comunicação pública. 

 

Também será em 2015 que chegarão os primeiros conteúdos provenientes da 

parceria com a Ancine – Agência Nacional do Cinema - O Programa Brasil de 

Todas as Telas financiado pelo Fundo Setorial do Audiovisual, especialmente 

desenvolvido para o campo público de televisão, e gerido pela EBC. Serão 

produzidas mais de 200 horas de conteúdo inédito que estarão à disposição das 

televisões públicas brasileiras a partir do final do próximo ano.  

 

Consolidando a TV Brasil como o canal da diversidade do futebol brasileiro, 

em 2015 a programação continuará destacando o Campeonato Brasileiro de 

Futebol Série C valorizando o futebol e a cultura regional. A emissora intensificará 

também sua programação de filmes e documentários nacionais, com o propósito 

de manter o título de maior exibidora de filmes nacionais em TV aberta. 

 

Destaca-se ainda o Projeto Brasil 4D, genuinamente nacional, desenvolvido 

por universidades brasileiras, que ao lado do Programa Nacional de Banda Larga, 

tem o objetivo de oferecer a inclusão digital, por meio de canais de TV Digital 

aberta interativa com uso de tecnologia Ginga.  
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Nesta plataforma de radiodifusão digital, 14 milhões de brasileiros 

cadastrados no Programa Bolsa Família estarão aptos a fazer uso de aplicativos 

para acessar diversos serviços públicos voltados à melhoria da qualidade vida, da 

renda e economia de recursos familiares. 

A exemplo das ações realizadas durante a Copa do Mundo, os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 terão projetos especialmente elaborados para 

iniciar em 2015, estendendo o calendário de atividades até o ano de realização do 

evento.  

 

O Plano está estruturado em três partes:  

 

 Retrospectiva 2014 

 Diretrizes para 2015 

 Perspectivas 2015 

 Anexos 

I - Caderno de Projetos operacionais 

II - Caderno de Fichas de Programas de TV e Rádio e Grade de 

Programação da TV Brasil para o 1º Semestre de 2015 

 

A primeira parte – Retrospectiva 2014 - apresenta a síntese dos principais 

resultados do Plano de Trabalho do ano de 2014. Para conhecer mais 

detalhadamente sobre a execução dos projetos do ano passado, recomenda-se a 

leitura do Relatório Gerencial encaminhado junto com este Plano.  

Em seguida, as Diretrizes apresentam a atualização da estratégia da EBC 

para os próximos oito anos, as orientações do Conselho de Administração e do 

Conselho Curador, assim como as diretrizes do Seminário de Conteúdo realizado em 

setembro deste ano. 

A terceira parte é composta das Perspectivas 2015, que apresentam as 

perspectivas das plataformas para o próximo ano, assim como os projetos que 

colocarão a estratégia em prática, os chamados projetos operacionais.  

Por último, os Anexos, que trazem o detalhamento de todos os projetos 

operacionais, fichas técnicas de programas de rádio e TV e proposta de grade da 

TV Brasil para o 1º semestre de 2015. O caderno com o detalhamento dos Projetos 

Operacionais será ajustado de acordo com a reformulação deste documento, e 

estará disponível para consulta dos interessados conforme demanda. 

 

DIRETORIA GERAL 
Empresa Brasil de Comunicação - EBC 
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RETROSPECTIVA 2014  

 

Os resultados apresentados abaixo referem-se ao Plano de Trabalho 2014, 

composto por 92 projetos de Conteúdo e Programação e um total de 

R$56.553.512,07 em recursos investidos na área de conteúdos. O plano foi 

monitorado trimestralmente, com apresentações semestrais ao Conselho Curador, 

com o envio dos Relatórios Gerenciais.  

 

Em 2014 o orçamento efetivo da EBC já considerando o contingenciamento 

foi de R$ 511 milhões. O total do orçamento referente a custeio e investimento foi de 

R$ 211 milhões para o ano de 2014. Destes, 27% (R$ 56,5 milhões) foram investidos 

em conteúdo. O contingenciamento ocorrido, além das áreas de suporte à 

operação, afetou as áreas de produção de conteúdos, impactando na execução 

dos projetos. 

 

Do total de projetos, até o 3º Trimestre de 2014, 57 (62%) estavam com a 

execução no prazo, com o alcance das metas previstas para o período; 13 (14%) 

dos projetos foram concluídos, ou seja, 76% dos projetos planejados alcançaram 

êxito.  

 

Apenas 16 projetos (17%) estavam com a meta comprometida ou atrasada, 

seja por dificuldades orçamentárias ou outros motivadores. Para estes, medidas de 

gestão foram definidas pelas áreas para que sua execução se concretizasse. Do 

total de projetos monitorados, seis (7%) foram reprogramados para 2015. Os 

detalhes podem ser conhecidos no Relatório Gerencial referente ao 3º Trimestre de 

2014, apresentado. 

 

 

Fonte: SECEX - Período medido: de Janeiro a setembro de 2014 

 

Do planejado para 2014, até setembro, foi executado 78%, enquanto em 

2013, a execução anual alcançou 48%. Os resultados alcançados em 2014 
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refletem os avanços da gestão baseada na execução de projetos, como 

também da maior qualidade do planejamento, do acompanhamento 

sistemático dos projetos e da melhor organização da Empresa. Ressaltam-se as 

relevantes contribuições vindas do Conselho Curador, que impulsionaram o 

alcance desses resultados. 

 

O ano de 2014 exigiu um enorme esforço conjunto das áreas de produção 

e programação de todos os veículos da EBC. Para além dos desafios de levar 

adiante o redesenho de suas estruturas internas e colocá-las, de forma pioneira 

para funcionar de maneira integrada, também foi ano de Copa do Mundo no 

Brasil e Eleições Gerais, sem falar da passagem de um tema especialmente 

importante para a comunicação pública – os 50 anos do golpe militar de 1964. 

 A EBC, por meio da Rádio Nacional, adquiriu os direitos de transmissão 

dos jogos da Copa, liderou uma rede de 25 emissoras públicas que se 

organizaram para este fim. Esta ação serviu de embrião para a almejada Rede 

de Rádios Públicas, que agora ganha forma. Foram transmitidos 49 dos 64 jogos 

do Mundial, com especial atenção para a transmissão de informações referentes 

à cidadania. As equipes do radiojornalismo fizeram flashes e reportagens antes e 

depois de cada jogo, além de matérias especiais com destaque para temas 

alusivos à saúde, segurança, turismo e mobilidade. 

A TV Brasil acompanhou a Copa do Mundo desde os seus preparativos na 

evolução das obras nos estádios, aeroportos e de infraestrutura. Além da 

cobertura esportiva, foram mostradas a movimentação das torcidas brasileiras e 

dos outros países, as manifestações dos turistas sobre a qualidade da 

infraestrutura, a logística e a segurança. Nas reportagens de serviço, foi dada 

ênfase àquelas relacionadas com comunicação, turismo, segurança, proteção à 

criança e adolescente, mobilidade urbana, assim como as manifestações 

populares contra o evento, e foram ainda discutidos os direitos de transmissão 

pela TV. Os programas semanais de debates de políticas públicas também 

fizeram parte da cobertura. 

 No Portal, EBC, foi produzida uma página especial para a série de 

reportagens Direitos das Crianças no País da Copa, vencedora do prêmio Tim 

Lopes, em parceria com a Radioagência Nacional. Foram produzidos, ainda, os 

programetes Tempo Extra, com o resumo da rodada e perspectivas para a 

próxima fase, com a TV Brasil Internacional (a partir do final da primeira fase). 

Além disso, a publicação de conteúdos de acervo sobre transmissões de futebol, 

como partidas importantes das copas em que o Brasil foi campeão. 

 

 Nas mídias sociais, além de divulgar a transmissão, boa parte das ações 

aconteceram em torno da hashtag #torcidanacional: posts comemorativos de 

gols do Brasil, gritos de torcida, formas regionais de torcer, gols históricos, Contos 

da Copa, países da Copa. Além disso, foi realizada ação via whatsapp em que o 

ouvinte-internauta narrou o gol que gostaria de escutar nesta Copa do Mundo. 

 

 Ainda em clima de Copa, foi exibida pela TV Brasil, a série BR 14 – A Rota 
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dos Imigrantes, com 16 episódios que revelaram a vida de imigrantes dos países 

das 32 seleções participantes do evento. 

Para as Eleições Gerais, foi criada uma página especial na Agência Brasil, 

que reuniu todo o conteúdo produzido sobre o tema que trazia desde a agenda 

dos candidatos até séries de matérias sobre os desafios do Brasil, planos de 

governo de todas as coligações; entrevistas com candidatos e candidatas à 

Presidência da República, além de conteúdo de serviço para o eleitor. Também 

foi produzido um especial sobre Comunicação Social, com os desafios que 

envolvem o tema, a comunicação como direito do cidadão e, ainda, o que 

cada candidato à Presidência da República apresentou no primeiro turno como 

proposta para a comunicação pública. 

A TV Brasil exibiu séries de reportagens de orientação ao eleitor sobre os 

cargos em disputa e o papel do ocupante de cada um deles, uma radiografia 

das eleições em cada uma das 27 Unidades da Federação, a disputa para o 

governo em todos os estados e série sobre comunicação, a experiência da 

regulação em outros países, a comunicação pública, a radiodifusão, a telefonia e 

a internet no Brasil. 

Nos dias de eleição, no 1° e 2° turnos, foram exibidos flashes ao longo da 

programação de rádio e TV. A partir das 18 horas, entrou no ar um programa ao 

vivo, trazendo as notícias do dia, o andamento das apurações e o resultado 

eleitoral em todo o país.  

Acerca dos 50 anos do Golpe, os telejornais exibiram várias visões dos 

acontecimentos que levaram ao fato, o contexto, consequências e impactos no 

comportamento, na política, na economia e na cultura brasileira, bem como 

programas específicos no Brasilianas.org, Observatório da Imprensa, Espaço 

Público e Caminhos da Reportagem. 

Também em memória aos 50 anos do Golpe Militar, foram destaques o 

comportamento da mídia alternativa na época, na série documental Resistir é 

Preciso. A participação de soldados, marinheiros e aeronáuticos contrários ao 

golpe e dos profissionais de direito que se engajaram contra o regime também foi 

explorada nas séries Militares pela Democracia e Advogados contra a Ditadura, 

respectivamente. O projeto Canções do Exílio trouxe as referências culturais e 

artísticas dos exilados no período. 

A Agência Brasil produziu o especial 1964: Democracia Interrompida, 

também contextualizado e condensado para apresentação nas páginas em 

inglês e espanhol da Agência Brasil. Um conteúdo especial reuniu as matérias, 

infográficos, linha do tempo, fotos, documentos históricos, áudios e outras 

imagens, além de depoimentos exclusivos de personalidades do mundo da 

política e formadores de opinião. 

A página especial (http://www.ebc.com.br/50anosdogolpe) agregou 150 

conteúdos produzidos pelas diferentes plataformas e veículos da EBC, além da 
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Cronologia do Golpe (http://www.ebc.com.br/cronologia-do-golpe). Buscando a 

mesma identidade audiovisual das produções da Casa, uma linha do tempo 

multimídia foi traçada para recuperar, passo a passo, os eventos que 

antecederam o golpe militar de 1º de abril de 1964 (de 1961 em diante). O 

especial consistiu na curadoria de conteúdo a partir de 26 áudios, 14 vídeos, 40 

fotografias e três documentos de acervo da EBC e de outras instituições. 

 

Os principais destaques foram os áudios recuperados do deputado 

Rubens Paiva e do então presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), 

José Serra, que permaneciam desconhecidos do público, mas foram localizados 

pela equipe do Portal EBC e do Acervo da Empresa. Outros materiais históricos 

envolveram figuras como Miguel Arraes e do próprio presidente João Goulart. 

 

Na Web, por meio das mídias sociais, foi feita a divulgação dos 

conteúdos e da programação das demais plataformas. Bate-papos em vídeo 

foram realizados sobre o programa Advogados contra a Ditadura. 

 

No Twitter e no Facebook, de 31 de março a 1º de abril, o perfil 

@EBCnaRede reconstituiu o golpe, narrando-o em 12 passos, referenciados por 

conteúdo do documentário radiofônico Canções da Resistência e de programas 

da TV como Militares pela Democracia, Caminhos da Reportagem e Advogados 

contra a Ditadura. Material complementar ao programa Eles não nos calaram, da 

Rádio Nacional, colhido nos bastidores das gravações, foi divulgado na Web. 

 

Para além das coberturas especiais, um dos grandes destaques do 

jornalismo foi a estreia do programa de entrevistas Espaço Público, exibido às 

terças-feiras, para substituir o 3 a 1, produção própria, e o Roda Viva, atendendo 

a uma demanda do Conselho Curador. Em apenas cinco meses de programa, 

grandes personalidades da vida brasileira e internacional foram entrevistadas, 

como a ativista norte-americana Angela Davis, o fotógrafo Sebastião Salgado, os 

escritores Fernando Morais e Lira Neto, o músico Hermeto Pascoal, o cineasta 

Jorge Furtado, os ministros Guido Mantega, Aldo Rebelo, o presidente do Olodum 

João Jorge, o presidente da Comissão Nacional da Verdade Pedro Dallari, o 

coordenador do MTST – Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto, Guilherme 

Boulos, o símbolo da luta de enfrentamento da violência contra a mulher Maria 

da Penha Fernandes, entre outros. 

 

Também foram lançados, em março, dois novos telejornais: o Repórter DF e 

o Repórter SP, exibidos logo após o Repórter Brasil tarde, fazendo com que todas 

as praças próprias da TV Brasil passassem a contar com noticiários locais.  

Na plataforma Web, houve a mudança dos sites da Agência Brasil e da 

Radioagência Nacional, movimento que também marcou a incorporação da 

Radioagência à Diretoria de Jornalismo, formando uma equipe única de 

produção de jornalismo no rádio. Em agosto, foi publicado o Plano Editorial e o 

Manual de Redação da Agência Brasil, bem como as diretrizes de cobertura 

jornalística para as Eleições 2014. 
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 O ano marcou também a criação e a nomeação do Comitê Editorial 

da EBC, formado por 12 profissionais do quadro e presidido pela Diretora de 

Jornalismo. O Comitê se reuniu pela primeira vez em 10 de julho e fez seis reuniões 

até a primeira semana de novembro. O Comitê conta com representantes das 

diversas plataformas e veículos da EBC de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, e é 

formado principalmente por jornalistas mulheres. 

A cobertura internacional da EBC foi ampliada com a ida das jornalistas 

concursadas Giselle Garcia e Leandra Felipe para a Europa e os EUA. Elas 

reforçam a cobertura em nível mundial, que conta com a correspondente na 

Argentina, Mônica Yanakiew e com o cientista político Emir Sader, que em 2014 

passou a comentar política internacional também para as Rádios EBC. 

Dentre os destaques, a EBC acompanhou a crise política na Ucrânia, a 

guerra na faixa de Gaza, a epidemia de ebola na África, a questão dos fundos 

abutres, com matérias e uma entrevista exclusiva com o ministro da economia 

argentino produzida por Emir Sader. Além disso, o reencontro de uma das líderes 

das mães da Praça de Maio, hoje avó, com o seu neto desaparecido há mais de 

30 anos na Argentina, os 75 anos da 2ª Guerra Mundial e o referendo na Escócia 

que não aprovou a independência do país do Reino Unido. 

Na produção interna, o ano de 2014 marcou a reformulação dos fluxos, 

das equipes e da gestão da Diretoria de Produção Artística. Em maio foi iniciada 

a implantação do novo modelo. As dificuldades enfrentadas pela Diretoria de 

Produção descontinuaram apenas um entre os 39 projetos sob sua gestão: os 

Interprogramas já reprogramado para 2015. 

 

Em março estreou a primeira temporada do Partituras, novo conteúdo 

para exibir na TV a música de câmara, num formato mais leve e moderno. Em 

abril, o programa Expedições chegou à sua 10ª temporada com novo formato. 

Três jovens apresentadores inauguraram um mapa interativo no site e garantiu 

forte presença nas redes sociais. No Dia das Crianças reestreou, também com 

nova roupagem, o programa Janela Janelinha, conduzindo os espectadores 

mirins por cada um dos continentes do planeta, por meio de histórias, filmes, 

charadas, brincadeiras e curiosidades. Além do conteúdo e da performance da 

apresentadora, também destacam-se a cenografia, a vinheta (3D) e a trilha 

sonora, produzidas pela equipe da EBC. 

 

A EBC também passou a colocar em prática a grande mudança 

gestada na reorganização interna, iniciada há dois anos com a produção de 

conteúdos criados para ambientes multiplataforma. Dois especiais musicais 

trouxeram grandes estrelas para o público que ouve, assiste e interage. 

  

No esforço de juntar as marcas da EBC com inciativas que ressaltem 

questões ligadas aos diretos humanos, a série +Direitos +Humanos estreou na 

programação da TV Brasil no dia 10 de setembro, tratando de cidadania, 

diversidade e democracia a partir das experiências singulares de grupos de 

jovens de todas as regiões do Brasil. 
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Entre 17 e 23 de setembro, o programa Estúdio Móvel apresentou ao 

vivo e direto do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro cinco programas especiais 

com convidados que movimentam a cena cinematográfica Brasileira.  

 

A primeira vez que a TV Brasil exibiu uma hashtag na tela para divulgar a 

cobertura integrada foi na Bienal do Livro em Brasília. A interatividade foi 

agregada em mídias sociais pela marcação com #ebcnabienal, exibida 

diretamente na imagem da TV durante a veiculação de conteúdos da cobertura. 

A hashtag também foi citada e aproveitada nas ações das Rádios Nacional e 

MEC. 

 

Ressalta-se, ainda, a manutenção da sessão latino-americana de filmes Soy 

Loco por ti Cinema e a exibição do pacote de oito filmes de Charles Chaplin e o 

ciclo de cinema europeu. 

 

 Dentre as séries, destaque para as animações infantis e infantojuvenis 

Jarau, Zica e os Camaleões, Os Cupins e Brichos; as de dramaturgia Detetives do 

Prédio Azul e Julie e os Fantasmas, além da especialmente voltada para jovens 

de idade pré-vestibular O que é que eu vou fazer da minha vida. Nas musicais, 

destaques para Visceral Brasil: As Veias Abertas da Música, Vou Rifar Meu 

Coração e Brasil Adentro – Música do Pará; a série adultas Direitos Humanos, 

Expedições Burle Marx e  Brazucas: Todos os Brasileiros do Mundo. 

 

Em outubro, O Amor Deve Ser Sagrado 

(http://www.ebc.com.br/lupicinio) teve como produtos um programa de TV, 

making of, programetes de rádio, conteúdo de acervo e um portal especial com 

a convergência de todos os conteúdos em comemoração ao centenário de 

nascimento do compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues.  

 

Em homenagem à black music nacional e em comemoração ao Dia 

Nacional da Consciência Negra, em novembro foi ao ar o especial Música Negra 

Brasileira, com conteúdos históricos, entrevistas exclusivas, extras para web, 

making of e informações sobre as músicas do repertório. 

 

E, como parte das celebrações do Mês da Consciência Negra, estreou 

a novela Windeck, primeira produção do gênero feita integralmente em um país 

africano de língua portuguesa – Angola. A iniciativa foi apoiada pela SEPPIR – 

Secretaria Especial da Promoção das Políticas de Igualdade Racial – a ponto de 

ser incluída como tema no lançamento oficial do Novembro Negro, em Salvador, 

com especial destaque no discurso da Ministra Luíza Bairros. 

 

Ainda que exibida com grande sucesso pelas TVs públicas de Angola 

(TPA) e Portugal (RTP), a atração exigiu cuidados especiais, para não ser 

confundida com uma guinada da EBC no sentido de exibir folhetins. Temas 

polêmicos que surgiram na novela, como o tratamento dispensado a 

trabalhadores domésticos e violência, por exemplo, ganharam espaço em 

debates em todos os veículos da Empresa. Entidades representativas de vários 

http://www.ebc.com.br/lupicinio
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seguimentos sociais auxiliaram os profissionais da EBC a identificar possíveis 

problemas e como tratar deles em um sentido construtivo. 

 

A própria exibição da novela em português angolano exigiu a 

preparação de explicações gráficas, visuais e dedicação de espaços específicos 

nos veículos de radiodifusão e web, que serviram para aproximar os espectadores 

da realidade angolana e do momento pelo qual passa a África, de uma forma 

natural e propositiva. 

 

Em dezembro, em mais uma etapa de uma construção institucional que 

contou com a decisiva participação do Conselho Curador, por meio do Comitê 

de Diversidade Religiosa, foram lançados os programas Entre o Céu e a Terra e 

Retratos de Fé. A série Entre o Céu e a Terra tem caráter mais filosófico e mostra, 

com linguagem inovadora que mistura ficção e documentário, a leitura das 

diversas religiões sobre temas como a morte, os rituais de iniciação, o casamento, 

entre outros. Já o programa Retratos de Fé abre um espaço para que as religiões 

se apresentem sem intermediação. 

 

Também em dezembro, está programado para exibição: a coprodução 

Brasil e Espanha da série Descalço sobre a Terra Vermelha, que ganhou dois 

prêmios FIPA de Ouro na 27ª edição do Festival Internacional de Programas 

Audiovisuais de Biarritz (sudoeste da França), além de premiações na Coréia do 

Sul, Estados Unidos e Espanha. A série, feita com apoio da produção 

independente local e das TVs pública do Brasil, Espanha e Catalunha, conta a 

história de Dom Pedro Casaldáliga que, no começo de dezembro, recebe uma 

cópia da produção para exibição pública em São Félix do Araguaia. 

 

Na página do Programa Especial no site da TV Brasil foi criada uma aba 

para armazenar conteúdos “extras”, como o especial Acessibilidade no 

Maracanã (http://ebc.com.br/acessibilidade-na-copa), que reúne conteúdos 

diversos sobre o tema da acessibilidade no Maracanã e em outros estádios 

brasileiros, assim como assuntos relacionados como Arquitetura inclusiva e 

Acessibilidade na Copa do Mundo de 2014 de maneira geral. 

Na plataforma Web, a relevância alcançada com especial dos 50 anos 

do Golpe foi o principal ponto positivo do ano. Mas outros especiais, como o 

dedicado a Heitor Villa Lobos no dia da música clássica, merece menção. 

Construído com material de acervo das Rádios EBC e da Fundação que leva o 

nome do maestro, foi o primeiro especial multimídia publicado dentro do site das 

Rádios EBC. 

A estreia do programa Ponto Com Ponto Br, na grade da Rádio 

Nacional de Brasília e MEC AM, foi um marco na integração multimídia da EBC. A 

atração é dedicada à cultura digital, cidadania, educação e conteúdo na 

internet, veiculado às segundas-feiras, apostando em interatividade em parceria 

entre as áreas de Rádio e o Portal EBC. A principal inovação foi a transmissão ao 

vivo na Web das reuniões de pauta sempre abertas, por meio de hangout. 

 

http://ebc.com.br/acessibilidade-na-copa
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A produção e publicação de um webdoc e um especial multimídia 

sobre o Barco Hacker, aliada a ações de divulgação de reportagem especial 

sobre uma expedição pelo arquipélago do Marajó foi elaborada em uma 

parceria entre Portal EBC, TV Brasil Internacional e as Rádios EBC. As coberturas da 

Bienal do Livro de Brasília e da Teia da Diversidade também foram realizadas, com 

o apoio da Web, de modo articulado com outras plataformas da Empresa. 

 

Nas mídias sociais, o número de pessoas seguindo o perfil no Facebook 

(120.635 seguidores) e no Twitter (47.549 seguidores) aumentou significativamente 

em relação a 2013, superando já no primeiro trimestre a meta de crescimento de 

10% em relação ao ano. No segundo trimestre, o ritmo de evolução foi menos 

acelerado, o que decorre de maior priorização de perfis das Rádios EBC, EBC 

Esportes e TV Brasil. 

 

Das seis aplicações homologadas projetadas para o ano, todas foram 

concluídas e publicadas (nova Agência Brasil, Nova Radioagência Nacional, 

Central de Conteúdo, Áudios EBC, Imagens EBC e Nova Intranet). Somadas, elas 

compõem o projeto cujo horizonte é um publicador único, chamado de 

“Mosaico”. A ambição foi facilitar a integração de conteúdos e o intercâmbio 

entre veículos Web, evitando repetição de fluxos de publicação e acelerando a 

circulação de informação e cultura entre os ambientes tecnológicos. 

 

Ainda na perspectiva de conteúdos voltados à prestação de serviços, 

destacou-se o crescimento da atenção dedicada às Questões Enem a partir de 

maio de 2014. O aplicativo web desenvolvido em julho de 2013 recebeu 

atualizações de seu banco de perguntas e correções pontuais de 

funcionalidades. Aliado a isso, promoveram-se ações de divulgação em veículos 

segmentados (sites, jornais, revistas e blogues de educação) além de programas 

de todos os veículos da EBC. Esse conjunto permitiu que a Empresa conseguisse 

aproveitar o aumento do interesse em Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a 

partir da publicação do edital de convocação para atrair mais público para seus 

canais de conteúdo. O aplicativo Web “Questões Enem” figurou como conteúdo 

mais acessado do ano no Portal EBC. 

 

 Em termos de licenciamentos para a televisão, a grade de 

programação manteve a média de 40% de conteúdos inéditos, sempre levando 

em conta que a contagem também considera as reprises da madrugada. 23% do 

conteúdo tem origem internacional; a programação oriunda das emissoras da 

EBC (inclusive os apenas adquiridos com recursos da Empresa, como 

licenciamentos internacionais), perfaz 44% do total exibido. Isso representa 10% 

menos que no mesmo período do ano anterior, sinal que o esforço em aumentar 

a exibição do que é produzido fora do eixo EBC (Rio-São Paulo e Brasília, sem 

contabilizar a sede Maranhão) começou a produzir efeito. 

 

 A produção será intensificada quando começarem a surgir os resultados 

da parceria da EBC com a Ancine, consubstanciada no programa Brasil de Todas 

as Telas, lançado pela presidenta Dilma Rousseff em julho de 2014. A parceira, 

gestada e discutida ao longo de dois anos, criou, pela primeira vez, uma linha 
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exclusiva para o financiamento de conteúdos voltados para as TVs públicas 

brasileiras, num total inicial de 60 milhões de reais. Recurso que deverá gerar mais 

de 200 horas de conteúdo inédito, inicialmente previsto para o segundo semestre 

de 2015. Um atraso na implantação das unidades técnicas, já superado, poderá 

fazer com que as produções demorem um pouco mais para chegar. 

 

Em novembro, um grande seminário reuniu, em Brasília, especialistas em 

programação e mais de 100 emissoras públicas para dois dias de debates acerca 

do conteúdo a ser produzido a partir deste financiamento, oriundo do Fundo 

Setorial do Audiovisual. Foram discutidos formatos voltados para os públicos 

infantil, jovem e adulto. Desta discussão surgirá a proposta definitiva para o 

melhor aproveitamento das 200 horas, levados em conta as necessidades das 

grades e as características da produção independente instalada nas cinco 

regiões brasileiras, já que os recursos serão distribuídos igualmente entre elas. 

 

 A grade da TV Brasil contará com quantidade significante de produto 

nacional, já existente, notadamente nas áreas de filmes e documentários. 

Também seguindo uma tradição anual, a emissora está preparada para manter o 

título de maior exibidora de filmes nacionais em TV aberta, somando 137 sessões, 

entre inéditos e repetições. 

 

 Os direitos para a exibição de 68 novas obras foram adquiridos em 2014, 

sendo 47 longas-metragens, 5 médias-metragens e 14 curtas-metragens, dentre os 

quais destacam-se toda a obra restaurada dos cineastas Glauber Rocha e 

Joaquim Pedro de Andrade, os longas Edifício Máster, de Eduardo Coutinho, 

Dona Flor e seus Dois Maridos, de Bruno Barreto, e os documentários Marcelo Yuka 

– No Caminho das Setas, de Daniela Broitman, e Hércules 56, de Silvio Da-Rin. 

 

 Para disponibilizar os conteúdos com qualidade, novos passos foram 

dados nas áreas ligadas a Engenharia, Sustentação e Desenvolvimento Web. 

Após incidentes com os sites das agências e do Portal EBC no primeiro trimestre, 

foi implementada solução de distribuição de conteúdo na internet (CDN – 

Content Delivery Network). O recurso permite capilarizar, por meio de prestadora 

de serviços contratada, a difusão do conteúdo dos veículos da Plataforma Web, 

poupando a infraestrutura da EBC e melhorando o desempenho e a experiência 

do usuário. A medida possibilitou a manutenção dos sites no ar durante o “boom” 

de acessos nos primeiros minutos da apuração das eleições. 

 

 Já se encontra em fase de implantação o aumento da capacidade do 

link de internet para todas as unidades da EBC, o que possibilitará mais tráfego 

interno e rapidez e confiabilidade nas postagens. 

 

 Nas áreas de rádio e TV, o ano foi marcado pela transferência da 

cabeça de REDE do Rio de Janeiro para Brasília. Pela primeira vez, uma cabeça 

de REDE de TV aberta, com emissoras espalhadas por todo o país, deixa o eixo 

Rio-São Paulo. Mais de 100 pessoas se envolveram direta e indiretamente no 

processo que começou em setembro/2013 e foi concluído em junho/2014. No dia 

10 de junho, foi iniciada a duplicação da programação entre o Rio e Brasília. Nas 
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duas primeiras semanas, para reduzir o risco da operação, o sinal continuou 

subindo do Rio e teve exibição paralela em Brasília e nas três semanas 

subsequentes o sinal subiu de Brasília, duplicado com o Rio.  

 

 Para chegar neste passo, foi necessário concluir a reforma do velho 

prédio da Quadra 701 Sul de Brasília, de onde, hoje, já operam as exibições de 

todos os canais de TV da EBC, esvaziando a antiga sede da extinta Radiobrás, na 

Asa Norte. Também neste ano foram finalizadas as instalações necessárias para 

trazer para a sede no Venâncio 2000 em Brasília, a central técnica integrada das 

Rádios EBC. 

 

 Com relação à força de trabalho mobilizada para a produção de 

conteúdos e programação, a Empresa contou em 2014 com o efetivo de 1.520 

pessoas em seis perfis, distribuídos nas áreas de produção, jornalismo e 

programação. Destes, 10% (175 pessoas) estão em São Paulo, 54% (828 pessoas) 

em Brasília, 31,6% (480 pessoas) no Rio de Janeiro e 2,7% (35 pessoas) no 

Maranhão, além dos empregados cedidos (RJU) pelo Ministério do Planejamento 

Orçamento e Gestão – MPOG que atuam nas áreas de conteúdo e 

programação, lotados no Rio de Janeiro e, sobretudo no Maranhão. (Posição: 

14/11/2014) 

 

Os empregados das áreas de conteúdo e programação correspondem 

a 65% do total de empregados efetivos da EBC, ou seja, 2.328 pessoas, excluídos os 

cedidos (RJU). (Posição: 14/11/2014)  

 

 São apresentados abaixo os índices de rotatividade dos perfis 

profissionais dedicados às atividades de conteúdo e programação na EBC, 

ressaltando que são inferiores à rotatividade de perfis das áreas administrativas 

que tem em média o índice de 25%.  Medidas de gestão foram adotadas e serão 

intensificadas no ano de 2015.  

 

CARGOS EFETIVOS 

2014 

Admissão Desligamento 
Efetivo 

JAN 
Efetivo 

NOV 
ÍNDICE 

TCO - Téc Operações de Empresa de 

Com. Pública 
52 3 281 329 9,02 

TCP - Téc Produção e Manut. de 

Empresa de Com. Pública 
62 9 474 509 7,22 

ACP - Analista de Empresa de 

Comunicação Pública 
115 35 435 502 16,01 

JCP - Jornalista de Empresa de 

Comunicação Pública 
34 8 430 454 4,75 

GCP - Gestor de Ativ Jornal de 

Empresa de Com. Pública 
 - 2 25 23 4,17 

JCP - atividades de Jornalistas, Repórteres Cinematográficos e Fotográficos 
 

  

Ao longo do ano, 1.215 participações no total de 8.533 horas de 

capacitação foram dedicadas às áreas de conteúdo e programação, num 

esforço de desenvolver pessoas para o melhor desempenho de suas funções.  

 

Em 2014, a EBC levou a comunicação pública a 3.580 cidades brasileiras 

- 64% dos municípios do país – onde vive 85% da população (163.112.374 pessoas), 

pela rede própria ou emissoras parceiras. No período, a Rede Nacional de 
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Comunicação Pública de Televisão manteve seu alcance para 55 geradoras e 

728 retransmissoras de TV. A programação da TV Brasil foi também disponibilizada 

para 15 milhões de assinantes de TV fechada, e para cerca de 20 milhões de 

domicílios que recebem o sinal por antena parabólica. 

 

 

 

Malha de Transmissão RNCP – TV 

REGIÃO 

GERADORAS TOTAL RETRANSMISSORAS TOTAL TOTAL 

Próprias Parceiras Região Próprias Parceiras Região 
RNCP/T

V 

Analógica Digital Analógica Digital   Analógica Analógica     

Centro-
Oeste 

1 1 3 
- 

5 0 34 34 39 

Norte 0 0 5 - 5 1 97 98 103 

Nordeste 1 0 9 - 10 0 249 249 259 

Sul 0 1 4 1 6 3 87 90 96 

Sudeste 2 3 24 - 29 7 250 257 286 

TOTAL 4 5 45 1 55 11 717 728 783 
Fonte: EBC/Rede 

 

 

Em 2014, a EBC contou com a parceria de 46 geradoras para transmitir o 

sinal da TV Brasil. 

 
Geradoras Parceiras da RNCP/TV 

Região UF Cidade Geradora 

CENTRO-OESTE 

GO Goiânia TVUFG (Universidade de Goiás) 

MS Campo Grande TV Brasil Pantanal 

MT Cuiabá 
TV Universitária (Universidade Federal Mato 
Grosso) 

NORDESTE 

AL Maceió TVE  - Bahia 

BA Salvador TVE Bahia 

CE Fortaleza TV Ceará 

PB João Pessoa TV UFPB (TV da Universidade da Paraíba) 

PE1 Caruaru 
TV Pernambuco (EPC - Empresa Pernambuco de 
Comunicação) 

PE2 Recife 
TVU de Recife (Universidade Federal de 
Pernambuco) 

PI Teresina TV Antares 

RN Natal 
TV Universitária (Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte) 

SE Aracaju TV Aperipê 

NORTE 

AC Rio Branco TVE do Acre 

AM Manaus TV Cultura do Amazonas 

PA Belém TV Cultura do Pará 

RR Roraima TVU RR (Universidade Federal de Roraima) 

TO Palmas TV Palmas 

SUDESTE 
ES Vitória TVE do Espírito Santo 

MG Andradas TV Andradas 
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Geradoras Parceiras da RNCP/TV 

Região UF Cidade Geradora 

Belo Horizonte Rede Minas 

Unaí TV Rio Preto 

SP 

Bertioga TV Costa Norte 

Birigui* TV Birigui 

Botucatu TV Serrana de Botucatu 

Cruzeiro* TVZ 

Ibitinga* TV Cidade de Ibitinga 

Itu TV Nova Convenção 

Jundiaí TV Rede Paulista 

Matão TVM 

Mogi das Cruzes TVT 

Mogi Guaçu TV Vale de Mogi Guaçu 

Ribeirão Preto TV Thathi 

Rio Claro TV Claret 

Santos TV Unisantos 

São Carlos TVE São Carlos 

São José dos 
Campos 

TV Reeducar 

Sertãozinho STVZ 

Tupi Paulista* TV Tupi Paulista 

Votuporanga TV Unifev (Universidade Federal de Votuporanga) 

Andradina SRC TV 

Bauru TV Unesp 

SUL 

PR 
Curitiba TVÈ Paraná 

Francisco Beltrão TV Beltrão 

RS Porto Alegre TVE Rio Grande do Sul 

SC 

Araranguá AR TV 

Florianópolis 
TV UFSC (Universidade Federal de Santa 
Catarina) 

TOTAL DE GERADORAS PARCEIRAS = 46 
Fonte: EBC/Rede 

* Serviço de RTV Com protocolo do Ministério das Comunicações para migrar para TV. 
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A Rede de Rádios próprias da EBC é composta 09 rádios (07 emissoras e 02 

retransmissoras). Além dessas, a Rede engloba 11 canais consignados a parceiros 

distribuídos conforme quadro abaixo:  
 

 

 

 

MALHA DE TRANSMISSÃO DA RNCP – RÁDIOS 

FREQUÊNCIA AM FM OC 
TOTAL 

REGIÃO 

Não Instaladas 

REGIÃO 
Operação Operação Operação Não há 

parceira 
Há 

parceira Própria Parceira Própria Parceira Própria Parceira 

Centro-Oeste 2 0 1 2 0 0 5 0 2 

Norte 1 0 1 3 1 0 6 9 2 

Nordeste 0 0 0 3 0 0 3 1 1 

Sul 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Sudeste 2 0 1 2 0 0 5 0 0 

TOTAL 5 0 3 11 1 0 20 10 6 
    Fonte: EBC/Rede 
 

 

TRANSMISSÃO DA REDE NACIONAL DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – RÁDIOS 
 

FORMATO DA 
OPERAÇÃO 

CONSIGNAÇÃO 
ENTIDADE 

OPERADORA 
EMISSORA/ 

CANAL 
FREQUÊNCIA SERVIÇO CIDADE UF 

D
IR

E
T

A
 

EBC EBC 

Nacional do 
Alto Solimões 
- FM 

96,1 MHz  FM Tabatinga AM 

Nacional do 
Alto Solimões 
- AM 

670 kHz AM Tabatinga AM 

Nacional de 
Brasília - AM 

980 kHz AM Brasília DF 

Nacional - 
FM 

96,1 MHz  FM Brasília DF 

Nacional da 
Amazônia - 
OC 

11780 kHz e 
6180 kHz 

OC Brasília DF 

MEC - AM 800 kHz AM Brasília DF 

MEC - AM 800 kHz AM 
Rio de 
Janeiro 

RJ 

MEC - FM 98,9 MHz  FM 
Rio de 
Janeiro 

RJ 

Nacional - 
AM 

1130 kHz AM 
Rio de 
Janeiro 

RJ 

P
A

R
C

E
R

IA
 

EBC 

UNIVERSIDADES 

(UFRR) 240E 95,9 MHz  FM Boa Vista RR 

(UFMG) 
283E 

104,5 MHz  FM Contagem MG 

(UFS) 221E 92,1 MHz  FM 
São 
Cristóvão 

SE 

(UFPI) 244 96,7 MHz  FM Teresina PI 

MARINHA 

(Marinha) 
290E 

105,9 MHz  FM Corumbá MS 

(Marinha) 
260E 

99,9 MHz  FM Manaus AM 

(Marinha) 
256E 

99,1 MHz  FM 
São Pedro 
da Aldeia 

RJ 

FORÇA AÉREA 
(Força Aérea) 
216E 

91,1 MHz  FM Brasília DF 
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    Fonte: EBC/Rede   

   
FAB - CANAL 
216 

91,1 MHz  FM Alcântara MA 

FORMATO DA 
OPERAÇÃO 

CONSIGNAÇÃO 
ENTIDADE 

OPERADORA 
EMISSORA/ 

CANAL 
FREQUÊNCIA SERVIÇO CIDADE UF 

 

  
(Força Aérea) 
211E 

90,1 MHz  FM 
Foz do 
Iguaçu 

PR 

EMISSORAS 
PARCEIRAS 

REDE DE RÁDIO 
DA AMAZÔNIA 

Aldeia - FM 96,9 MHz  FM Rio Branco AC 

Difusora 
Acreana 

1400 kHz AM Rio Branco AC 

Cultura do 
Amazonas 

485 kHz OT Manaus AM 

Difusora de 
Macapá 

630 kHz AM Macapá AP 

Cultura do 
Pará 

93,7 MHz  FM Belém PA 

Difusora de 
Roraima 

590 kHz AM Boa Vista RR 

96 FM 96,1 MHz  FM Palmas TO 

EBC NÃO INSTALADAS 

(UFMS) 260E 99,9 MHz  FM 
Campo 
Grande 

MS 

(UFMT) 287E 105,3 MHz  FM Cuiabá MT 

(UNIFAP) 
245E 

96,9 MHz  FM Macapá AP 

(UFT) 245E 96,9 MHz  FM Palmas TO 

(UFSM) 300E 107,9 MHz  FM 
Santa 
Maria 

RS 

(UFRO) 240E 95,9 MHz  FM Porto Velho RO 
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DIRETRIZES DO PLANO DE TRABALHO 2015 
 

A EBC atua em um segmento fortemente afetado pelas inovações 

tecnológicas, como também pelas mudanças sociais e culturais impactadas por 

essas tecnologias. Essas mudanças fazem com que a comunicação não possa ser 

mais unilateral. O envolvimento do público e a interatividade devem ser sempre 

considerados no processo de transformação da simples audiência para a 

conquista de fãs.  

A revisão da estratégia da EBC partiu dos estudos e das análises das 

grandes tendências mundiais que impactam o setor da comunicação, dentre as 

principais: interatividade, acesso 24x7, cidadania digital, cidadão produtor e 

curador de conteúdo, personalização, globalização, disputa pela atenção, 

dentre outras. Essas tendências geraram direcionadores e objetivos estratégicos 

alinhados ao novo cenário da comunicação que permitirão à EBC se consolidar 

como referência no setor. Um grande avanço no sentido da planificação de suas 

ações, do estabelecimento de propósitos e clarificação de resultados a serem 

alcançados. 

O Mapa Estratégico da EBC traz os objetivos estratégicos dispostos em três 

perspectivas: aprendizado e crescimento, processos internos e resultados para a 

sociedade, interligados por relações de causa e efeito e nos aponta qual o 

caminho a ser seguido para alcançar os propósitos pretendidos. Representa o 

conjunto dos desafios que a organização deve vencer para cumprir sua missão. 

 

 

A seguir é apresentado o Mapa Estratégico da EBC atualizado para o 

horizonte dos próximos oito anos. Diante da dinâmica do mercado de 

comunicação, nesse horizonte, a Empresa poderá fazer novas gestões em sua 

estratégia, no sentido de acompanhar o movimento indicado por novas 

tendências. 

 

http://intranet.ebc.com.br/sites/_intranet/files/files/Estrutura do mapa.jpg
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MAPA ESTRATÉGICO DA EBC 

 

 

 
 

Para cada Objetivo Estratégico, foram definidos indicadores e metas, 

assim como projetos estratégicos para o horizonte dos oito anos. Os indicadores 

apontam se a Empresa está indo no caminho correto, as metas ditam o ritmo da 

caminhada e os projetos estratégicos mostram como a EBC deverá caminhar ao 

longo dos próximos oito anos.  

 

A seguir estão relacionados os objetivos estratégicos de resultado que 

orientarão a execução da estratégia, assim como a elaboração do Plano 

Plurianual – PPA e dos Planos de Trabalhos Anuais: 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. AMPLIAR O 

CONHECIMENTO 

DA SOCIEDADE 

COM CONTEÚDOS 

RELEVANTES 

Reconhecimento por meio de conteúdos premiados  

Percepção da relevância dos conteúdos da EBC 

junto à sociedade 

OBJETIVO         INDICADORES 
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Este objetivo tem como propósito transformar a EBC em um vetor de 

desenvolvimento da cidadania e de inclusão social, política, econômica e digital, 

por meio de conteúdos em múltiplos formatos e plataformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O propósito é consolidar a presença da EBC nas diversas regiões do país 

fidelizando o público com a ampliação do sinal digital e a entrega de conteúdos 

em vários formatos e diferentes plataformas. 

 

O processo de atualização da estratégia permitiu à EBC fazer um 

diagnóstico da sua realidade atual, viabilizando a identificação dos principais 

desafios que precisam ser superados pela Empresa até 2022 para o alcance dos 

objetivos traçados e cumpra sua missão com excelência.  

A agenda de mudanças apresentada abaixo aponta o contexto atual – 

“Onde Estamos?” - e o cenário almejado para a EBC nos próximos oito anos – 

“Para Onde Vamos?”.  

 

 

 

 

 

 

 

Audiência média do público de TV, observadas as 

praças de atuação.  

Distribuição dos telespectadores das emissoras de 

rádio por faixa etária 

Audiência média de público de Rádio, observada 

cada rádio da EBC. 

2. AUMENTAR, 

DIVERSIFICAR E 

FIDELIZAR O 

PÚBLICO  

OBJETIVO         INDICADORES 
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       ONDE ESTAMOS?          PARA ONDE VAMOS? 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desenvolvimento de novos produtos e 

meios de distribuição, com inovação e 

tecnologia 

Processos críticos ao negócio 

eficientes, eficazes, efetivos e 

suportados pela tecnologia 

Experiência integrada, atrativa, 

interativa e colaborativa junto ao 

público 

Foco na programação e oferta de 

conteúdo, permitindo a 

descentralização da produção e 

distribuição 

Conquista de novos fãs, expandindo a 

presença em diversas regiões do país 

 

Lentidão, burocracia e 

despadronização dos processos críticos 

ao negócio  

Negócio centrado no produto, não nos 

benefícios ao público 

Forte presença em toda a cadeia do 

negócio, da produção à distribuição 

de conteúdo 

 

 

Público reduzido e centralizado nas 

grandes capitais 

Tecnologia aquém das necessidades 

do negócio (produção e distribuição) 

Empregados alinhados, preparados, 

motivados e com orgulho de ser EBC 

 

Necessidade de novas práticas para 

aprimorar as relações entre 

empregados e Empresa 



25 
 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
 
 

O Conselho de Administração - CONSAD, com base na apresentação 

realizada pela Diretoria Executiva sobre os desafios a serem enfrentados pela EBC 

definiu, em maio deste ano, as Diretrizes a serem priorizadas, para o Plano de 

Trabalho 2015. 

As diretrizes do Conselho foram agrupadas nos quatro grandes processos 

de gestão da Empresa: Conteúdo e Programação, Distribuição, Negócios e 

Gestão e Relacionamento. Essas definições aliadas às etapas de revisão da 

estratégia, realizada a partir do 2º Trimestre deste ano, orientaram a consolidação 

do Mapa Estratégico atual, que possui mais aderência com os cenários interno e 

externo em que a EBC está inserida nos próximos anos. 

 

 

 

 

O resultado da interação das Diretrizes do CONSAD com os Objetivos do 

Mapa Estratégico atual são convergentes e refletem a estratégia e as prioridades 

traduzidas nos projetos que serão monitorados e executados até 2022 pela EBC. 
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DIRETRIZ CONSAD ESTRATÉGIA PROJETOS 

 MELHORAR A QUALIDADE 

TÉCNICA 

 AMPLIAR COBERTURA 

 AMPLIAR COBERTURA EM HD 

3. Construir a identidade e a 

imagem corporativa da EBC e 

fortalecer suas marcas. 

Plano de revisão e padronização 

da identidade institucional e visual 

da Empresa. 

4. Ampliar o alcance e a distribuição 

de conteúdo. 

Plano de expansão do sinal digital 

de Rádio e TV 

Plano de distribuição sob 

demanda. 

Expansão da cobertura jornalística 

regional. 

 CONVERGIR PLATAFORMAS 

 APRIMORAR MODELO DE 

PRODUÇÃO 

 JOGOS OLÍMPICOS E JOGOS 

PARALÍMPICOS - 2016 

5. Oferecer conteúdo diversificado e 

atrativo de forma integrada, 

interativa e colaborativa. 

Desenvolvimento da central de 

pauta. 

Implantação da política de 

conteúdos. 

6. Preservar e proporcionar acesso e 

utilização da memória, história e 

acervo da EBC. 

Plano de preservação, 

disponibilização e incentivo à 

utilização do acervo da EBC. 

10. Investir em desenvolvimento, 

tecnologia e inovação para a 

produção e distribuição de 

conteúdos. 

Modelo de pesquisa, 

experimentação e inovação 

tecnológica. 

 FORTALECIMENTO DA REDE 

NACIONAL DE COMUNICAÇÃO 

PÚBLICA 

7. Fortalecer as relações 

institucionais com os públicos 

estratégicos. 

Plano de relações institucionais. 

8. Consolidar a rede nacional de 

comunicação pública. 

Plano de ampliação e 

fortalecimento da rede de TV, 

rádio e web. 

 AMPLIAR E DIVERSIFICAR A 

CAPTAÇÃO DE RECEITAS 

PRÓPRIAS 

 OTIMIZAÇÃO CUSTOS X 

BENEFÍCIOS 

 AMPLIAR ORÇAMENTO 

11. Garantir a sustentabilidade 

financeira da EBC e do projeto de 

fortalecimento da comunicação 

pública. 

Diversificação da captação de 

receitas comerciais. 

Modelo de gestão de patrimônio 

imobiliário. 

 IMPLANTAR PCR 

 ENGAJAR PESSOAL 

12. Desenvolver competências 

multidisciplinares para fortalecimento 

da comunicação pública. 

Centro de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação em 

comunicação pública. 

Modelo de desenvolvimento e 

desempenho de pessoas. 

13. Criar um ambiente com pessoas 

e equipes alinhadas, motivadas e 

orgulhosas de trabalhar na EBC.  

Valorização do empregado. 

 POTENCIALIZAR A APLICAÇÃO DE 

RECURSOS 

 INSTRUMENTALIZAR A GESTÃO 

 MELHORAR CONTROLES 

INTERNOS 

14. Adotar tecnologias e 

ferramentas que aumentem a 

eficiência e qualidade da gestão e 

das atividades da EBC. 

Gestão estratégica de tecnologia 

de informação e comunicação. 

9. Ter eficiência, eficácia, 

efetividade e agilidade nos 

processos críticos ao negócio. 

Consolidação da gestão de 

processos. 

Melhoria dos processos de 

aquisições e contratações. 

Banco de ideias e inovação. 
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CONSELHO CURADOR  
 

 

O Conselho Curador, como instância deliberativa de programação e 

conteúdos encaminhou para a EBC as Diretrizes Gerais para a elaboração do 

Plano de Trabalho 2015. A planilha foi validada pelas Conselheiras Rita Freire e 

Eliane Gonçalves e Conselheiros Takashi Tome, Mário Augusto Jakobskind e Paulo 

Derengoski. 

 

ÁREA DIRETRIZ 

JORNALISMO 

Jornalismo Ter como missão no jornalismo dar voz à sociedade civil mobilizada. 

Jornalismo 

Fortalecer a Agência Brasil com instrumentos, equipe, formação, 

autonomia, parcerias, participação, interatividade, visibilidade, 

estruturação adequada de seu site, com interconexão e indexação de 

conteúdos ou editorias específicos da agência, conforme critério 

editorial do jornalismo. 

Jornalismo 

Divulgar a Central de Conteúdos junto aos leitores da Agência Brasil e 

junto a outros serviços de pesquisa como repositório de conteúdos, 

brasilianas e bibliotecas, com forte prevalência da dimensão 

multimídia, indexação de conteúdos compatível com um serviço de 

interesse público, participação e interatividade. 

Jornalismo 

Divulgar a Radioagência junto às rádios da EBC e a outras rádios 

públicas, comunitárias, locais e regionais, ampliando as capacidades 

de cobertura pelos meios necessários à produção de conteúdos 

próprios e por meio de parcerias. 

Jornalismo 

Criar estratégia para cobertura em bases próprias, pontos de apoio ou 

parcerias, de todas as regiões e sub-regiões em grandes Estados, 

definindo e mapeando equipes, correspondentes ou parcerias que 

devem ser incorporadas na elaboração de pautas ou coberturas 

estratégicas para EBC. 

Jornalismo 

Estabelecer e tornar públicos critérios de comunicação compartilhada 

para atividades conjuntas com mídias alternativas, de modo que 

existam cooperação e fortalecimento recíprocos. 

Jornalismo 

Priorizar a inclusão de fontes representativas de movimentos sociais em 

matérias que abordem temas e políticas de interesse público, onde 

exista acompanhamento crítico, participação autônoma, 

questionamento, propostas alternativas, por parte de segmentos sociais 

mobilizados, portadores de apoio ou do contraditório a informações 

institucionais. 

Jornalismo 

Dispensar ao debate a cobertura específica sobre o papel dos meios 

de comunicação no país e no mundo, como regulações, digitalização, 

democratização, papel e ambientação da mídia pública, 

midiatização da sociedade e das ruas, tratamento prioritário, ao lado 

de pautas como educação, saúde. 

Jornalismo 
Ampliar o número de jornalistas correspondentes em países da América 

Latina. 

Jornalismo 
Colocar como prioridade a fixação de um correspondente da EBC na 

África. 

Jornalismo 

Reforçar a cobertura jornalística nos países de língua portuguesa 

através de colaboradores locais. Da mesma forma em outros países, 

com jornalistas que tenham o domínio da língua portuguesa. 

Jornalismo 
Intensificar o esforço na produção de pautas especiais, coberturas 

investigativas e exclusivas. 

Jornalismo 
Reorientar e aprimorar os critérios de julgamento de relevância dos 

conteúdos seguindo as diretrizes do Manual de Jornalismo. 
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ÁREA DIRETRIZ 

PROGRAMAÇÃO E JORNALISMO 

Programação 

Jornalismo 

Intensificar na programação geral e jornalística dos canais EBC temas 

que envolvam a integração do continente latino-americano, incluindo a 

promoção de debates específicos sobre o tema. 

Programação 

Jornalismo 

 

Enfatizar na programação a importância do Mercosul e da criação de 

espaços de integração como a União das Nações Sul Americanas 

(Unasul) e a Comunidade de Estados Latino-americanos e do Caribe 

(CELAC). 

Programação 

Jornalismo 

Reservar espaço na grade de programação dos canais da EBC e na 

infraestrutura de produção em geral para a inserção de conteúdos 

experimentais, inovadores e criativos produzidos por empregados da 

EBC e por TVs comunitárias e universitárias. 

Programação 
Ampliar e reforçar intercâmbios de programação com países do 

continente latino-americano e africano. 

Programação 
Dar atenção especial ao público adolescente; instigando as atividades 

científica e criativa, e o respeito ao convívio e às pessoas idosas. 

Programação 
Dar atenção especial ao público idoso, respeitando as características 

próprias dos conteúdos destinados a essa faixa etária. 

Programação 

Realizar estudos e pesquisas para ajustes e adequações na grade 

programação para garantir a pertinência da grade e sua contribuição 

para a missão da EBC, com atenção à programação esportiva e à 

comunicação como tema. 

Programação 
Estimular a interação e a participação do público na programação dos 

veículos da EBC e da EBC nos espaços públicos. 

Relacionamento Rede 

Relacionamento 

Rede 

 

Definir estratégias para parcerias com mídias públicas de outros países 

para intercâmbio de conteúdos que abordem o ponto de vista da 

sociedade. 

Relacionamento 

Rede 

Definir critérios para parcerias com agências internacionais 

institucionalizadas, mas estimular também parcerias com agências ou 

redes alternativas de produção jornalística de diferentes países. 

Relacionamento 

Rede 

Priorizar, no âmbito internacional, coberturas de encontros e 

manifestações da sociedade civil, produzindo conteúdos próprios 

presencialmente, estabelecendo parcerias para viabilização das 

coberturas, valorizando também os esforços de expressão da própria 

sociedade civil através dos seus meios próprios de comunicação. 

Educação Corporativa 

Educação 

Corporativa 

Estabelecer uma cota semestral de intercâmbios entre empregados da 

EBC e de outras empresas de comunicação pública e estatal da 

América Latina e África, bem como garantir a reciprocidade, acolhendo 

funcionários desses países. 

Educação 

Corporativa 

 

Associar ao processo de capacitação, a formação voltada a 

aprofundar a gestão participativa e avançar no compromisso com a 

democracia interna. 

Educação 

Corporativa 

Implementar as orientações para equidade de gênero e raça debatidas 

e aprovadas pela Empresa por meio do Programa Pró-Equidade de 

Gênero e Raça. 

Acervo 

 

 

 

 

Acervo 

 

 

 

Assegurar investimentos para a digitalização do sinal da TV Brasil. 

Marketing e Comunicação 

Marketing 
Divulgação da previsão de eventos e apoio institucional/patrocínio de 

eventos previstos pela EBC para 2015. 
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COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO E REDE 

 

 A Diretoria Geral realizou, em 2013, o I Seminário de Conteúdo e 

Programação, do qual resultou a formulação de 19 Diretrizes de orientação para o 

trabalho das áreas de conteúdo da Empresa, devidamente debatidas e 

aprovadas pelo Conselho Curador.  

 Em 2104, a Diretoria Geral realizou novo encontro com o objetivo de 

avaliar e atualizar as diretrizes aprovadas em 2013, dialogando com o processo de 

revisão do Planejamento Estratégico da Empresa e trabalhando com um horizonte 

de dois anos, 2015/2016. As Diretrizes abaixo são o resultado desse processo. 

 

 

Tema 1: Seleção e avaliação do conteúdo das plataformas EBC 

 

DIRETRIZ 1 

 

A inclusão ou a permanência de conteúdos nas grades de programação dos 

veículos da EBC deve ter como referência balizadora os preceitos estabelecidos 

na Lei de criação da EBC (Lei nº 11.652, de 2008), especialmente em seus artigos 

2º e 3º, observadas adicionalmente sua Missão e Finalidades. 

 

DIRETRIZ 2 

 

Adicionalmente à Diretriz 1, os seguintes critérios e parâmetros devem ser 

observados, de modo a atender às necessidades e às especificidades da 

comunicação feita pela EBC. 

 

1. Relevância 

É a capacidade do conteúdo/programa tem de gerar repercussão positiva na 

mídia especializada, outros produtores ou programadores de conteúdo, público 

prioritário do conteúdo, etc. Alguns aspectos que devem ser utilizados para 

verificação são: 

- Análise de Mídia (incluindo as mídias sociais) 

- Premiações recebidas 

- Inovação: É a capacidade de organizar técnicas e ferramentas narrativas, 

apropriando-se das tecnologias disponíveis para construir obras audiovisuais e 

radiofônicas novas e capazes de gerar valor, relevância e conhecimento. 

 

2. Visibilidade 

Visibilidade é mais que audiência. É capacidade que o conteúdo/programa tem 

em captar a atenção do público (telespectador/ouvinte/leitor) em geral, mas em 

especial do público para o qual é dirigido prioritariamente. Alguns aspectos que 

devem ser utilizados para verificação são: 

 

- Posição na Grade (o quanto recebe e o quanto entrega de audiência) 

- Atinge o público para o que foi feito? 
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- Estabilidade de audiência (audiência em um intervalo de tempo definido) 

- Repercussões na Ouvidoria/Central do Ouvinte 

- Análise de Mídia (incluindo mídias sociais) – sob o aspecto qualitativo. 

- Monitoramento em tempo real (web) 

- Uso de grupos focais.  

 

3. Custo e potencial de captação 

 

A otimização dos custos de produção é um fator preponderante para a análise 

dos conteúdos, tendo como parâmetro os custos de produção de gênero e 

formato semelhantes. Além disso, o potencial de captação pode ser definido 

como a relação entre o investimento feito pela EBC/Parceiro e a capacidade de 

retorno financeiro que o conteúdo/programa pode ter ao longo de sua trajetória 

de circulação e fruição. Alguns aspectos que devem ser utilizados para 

verificação são: 

- Custo por minuto e/ou hora 

- Potencial de geração de recurso 

- Recursos efetivamente gerados 

 

4. Convergência com outros meios e plataformas 

 

É a potencialidade que o conteúdo tem de ser trabalhado em suas possibilidades 

convergentes (trans, cross e multi) desde sua concepção, permitindo que o 

desenvolvimento do produto, e consequentemente sua produção, incorpore 

todas as possibilidades de distribuição, fruição e formatos, ampliado suas 

potencialidades de ser distribuído, exibido ou complementado em várias 

plataformas. 

 

O conteúdo infantil deve priorizar a integração entre as plataformas (todo 

conteúdo infantil deve ter desdobramentos na web, necessariamente). 

 

Tema 2: Conteúdo infantil 

 

DIRETRIZ 3: (NOVA) 

Definir estratégias claras e uma política unificada e multiplataforma para a 

atuação da EBC junto ao público infantil. 

 

 

Tema 3: Produção independente e regionalização 

 

DIRETRIZ 4  

 

Para continuar fortalecendo o relacionamento com a produção independente 

em todos os veículos da EBC, deve-se definir o Banco de Projetos e o Pitching 

como porta de entrada de obras prioritariamente independentes.  
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O conceito de produção independente na Lei da EBC define que para uma obra 

ser considerada independente a EBC não pode ser detentora majoritária dos 

direitos patrimoniais. Assim, não é apenas pela caracterização do parceiro como 

produtor independente que se deve analisar o cumprimento desta cota. Deve-se 

também atentar para a proporcionalidade do investimento e da participação 

patrimonial. 

 

DIRETRIZ 5  

 

5.1 - Para efeito de cumprimento da cota de 10% de conteúdo regional na 

televisão serão considerados apenas os conteúdos nacionais cuja origem da 

produção, coprodução ou licenciamento não forem do Rio de Janeiro, São Paulo 

ou Brasília; 

 

5.2 - Para efeito de cumprimento da cota de 10% de conteúdo regional nas rádios 

serão considerados os conteúdos produzidos com equipe residente no 

local/região da área de cobertura da emissora. Os conteúdos das parcerias com 

emissoras públicas e entidades da sociedade civil de outros estados e regiões do 

país também deverão compor as grades de programação a fim de se garantir a 

diversidade de sotaques, linguagens e estética de produção; 

 

5.3 - Embora não haja uma forma adequada de mensurar um percentual de 

regionalização do conteúdo, a plataforma Web trabalhará com conteúdos 

regionais por meio de conteúdo colaborativo e curadoria de conteúdo, além de 

recorrer a materiais produzidos e apresentados pela RNCP. 

 

Serão priorizados, para atendimento desta diretriz, os conteúdos produzidos pela 

Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). As produções também devem 

atender a padrões de qualidade técnica mínimos, que serão analisados pelo 

Comitê de Programação caso a caso. 

 

DIRETRIZ 6 (NOVA) 

 

Definir uma política para utilização dos conteúdos de Rede, favorecendo a 

regionalização dos conteúdos. Além de aprimorar o relacionamento e a sinergia 

com os parceiros, contribuindo para a consolidação da Rede Nacional de 

Comunicação Publica. 

 

Tema 4:  Modelo de produção e aquisição de conteúdos 

 

DIRETRIZ 7 (NOVA - substitui a antiga Diretriz 3 - modelo de negócio por 

plataforma) 

 

A definição do modelo de produção e aquisição de conteúdos é fundamental 

para utilizar melhor os recursos humanos e financeiros da Empresa, além de 

contribuir para o cumprimento da legislação. No caso de novas produções, 
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deverão ser observados os princípios definidos na Diretriz 1, além dos critérios 

abaixo relacionados.  

7.1 – Produção própria:  

Participação 

patrimonial 
100% EBC 

 

Perfil 

Conteúdos com maior capacidade de imprimir de forma 

mais direta a identidade, linha editorial e estética dos 

veículos da Empresa. Seu foco será a produção em volume 

que favoreça os fluxos de publicação e veiculação dos 

canais EBC, incluindo ao vivo e tempo real. 

Modelo 

produção 

/contratação 

Produção interna, em parceria com produtoras externas 

utilizando recursos da EBC ou contratações externas, 

preferencialmente via modalidade concurso. 

7.2 - Coproduções independentes nacionais:  

Participação 

patrimonial 
Até 49% EBC e a partir de 51% produtoras independentes 

 

Perfil 

Conteúdos independentes com foco na maior circulação 

do produto por meio da parceria com outras 

empresas/instituições, agregando valor à marca e 

potencializando a receita.  

Modelo 

produção 

/contratação 

Seleção via Banco de Projetos, buscando investimento 

proporcional à participação patrimonial.  

7.3 - Coproduções internacionais:  

Participação 

patrimonial 

Variável  

Perfil 

 

Conteúdos realizados com o campo de comunicação 

pública mundial, com prospecção e negociação direta da 

área responsável. Seu foco é na maior circulação por meio 

de outros parceiros, agregando valor à marca e 

potencializando a receita.  

Modelo 

produção 

/contratação 

Direta 

7.4 - Licenciamentos 

Participação 

patrimonial 

0  

Perfil Conteúdos artísticos e culturais, nacionais e internacionais, 
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 com ônus ou sem ônus, de alto valor agregado, 

complementares à produção própria, com vistas a atender 

às estratégias e fluxos de publicação e veiculação dos 

canais EBC. 

Modelo 

produção 

/contratação 

Direta ou via editais 

7.5 - Projetos de oportunidade:  

Participação 

patrimonial 

Variável  

Perfil 

 

Conteúdos oriundos de descentralizações orçamentárias de 

outros órgãos governamentais ou projetos que tem apoio 

institucional que amortize total ou parcialmente os valores 

investidos em produção.  

Modelo 

produção 

/contratação 

Direta 

Obs.: Parcerias Institucionais, projetos com forte componente de Inovação e 

projetos em parceria com a RNCP poderão receber tratamentos diferenciados 

quanto à patrimonialidade e aos modelos de produção ou contratação, 

conforme políticas específicas. 

 

Tema 5: Planejamento integrado de conteúdo 

 

DIRETRIZ 8  (NOVA) 

 

O planejamento de novos conteúdos deverá seguir um fluxo de trabalho 

convergente e integrado a fim de estimular a concepção de conteúdos 

transmídia e crossmídia, favorecer a interatividade e a colaboração e gerar 

resultados positivos no que se refere a marketing e negócios.  

 

Todos os produtos a serem lançados passarão por um alinhamento entre as áreas 

de produção, programação, comunicação e marketing com vistas ao 

planejamento de lançamento de cada produto, com definição de ações, 

cronograma e de um “líder” de produto/projeto. É importante também que seja 

destinado e garantido no orçamento do produto um valor para o item promoção 

e divulgação interna e externa. Por fim, deve-se pensar estratégias de 

comunicação/divulgação internas de cada novo produto ou produção. 

 

DIRETRIZ 9 (NOVA –  substitui a antiga Diretriz 17 – Comitê de Programação e Rede) 

 

Tornar o Comitê Programação e Rede um espaço de discussão menos 

operacional e mais estratégico, atualizando os fluxos de trabalho e revisando o 

regimento. 
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 DIRETRIZ 10  

 

A Web deve  ser um  vetor de divulgação e fortalecimento das plataformas TV e 

Rádio, não apenas disponibilizando seus conteúdos em formato digital (acervo), 

mas também criando sinergias entre os produtos, os veículos e o público 

(multitelas). Para isso, é essencial a inclusão nos contratos de produção, 

coprodução e licenciamento a inclusão, sempre que possível, dos direitos de 

exibição ao vivo e sob demanda de áudio e vídeo na Web e outras plataformas. 

 

Tema 6: Plataforma TV 

 

DIRETRIZ 11  
 
A grade de programação da TV Brasil deve ser formada pelo tripé estratégico 

baseado em programação infantil de excelência, jornalismo e informação com 

credibilidade e entretenimento com conhecimento.  

 

DIRETRIZ 12  

 

A TV Brasil Internacional deve ampliar sua cobertura e também a produção 

voltada para o seu público específico. Ela também deve voltar a ter atenção 

especial com o público latinoamericano, que tem necessidade de conteúdo 

brasileiro em língua espanhola. Deve utilizar mais conteúdos da RNCP e de outras 

TV Públicas, e manter parceria com a TV Justiça, TV Câmara e TV Senado. 

 

Tema 7: Plataforma Web 

 

DIRETRIZ 13  

 

A EBC precisa fortalecer a Plataforma Web, composta por Portal EBC, site TV Brasil, 

site TV Brasil Internacional e site Rádios EBC, para distribuir todos os conteúdos da 

Empresa, ressalvados os impedimentos legais, e interagir com a rede, reforçando 

o alcance de público  com linguagem própria da plataforma. Além de ser um 

repositório das produções da casa, a plataforma web deve ser o espaço da 

convergência e integração dos produtos da EBC, da rede de comunicação 

pública e da sociedade. O trabalho com curadoria de conteúdo colaborativo e 

público deve ser uma meta da plataforma. A produção própria, 

complementariamente, deve produzir materiais como: aplicativos, sistemas, 

conteúdos em tempo real, transmissões ao vivo e especiais multimídia. 

 

DIRETRIZ 14  

 

 A EBC deve, de forma coordenada, criar meios de interagir com o público das 

redes sociais e atraí-los para a sua programação. Éecessário colocar em prática o 

Manual de Mídias Sociais, manter perfis prioritários e congelar perfis inativos. 

Também é importante começar imediatamente a inserir #hashtag na tela da TV 

em transmissões ao vivo. 
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Tema 8: Plataforma Rádio 

 

DIRETRIZ 15  
 

Redefinir a lógica de organização das emissoras por eixos de afinidade. Essa nova 

dimensão organizacional, em sintonia com o planejamento estratégico, 

propiciará uma maior sinergia entre as emissoras de rádio e outras plataformas da 

EBC, além de permitir uma otimização na produção e na veiculação de 

conteúdos de forma que possam ser aproveitados em um maior número de 

grades de programação, sem, contudo, desconsiderar as características históricas 

e as identidades de cada emissora. Para isso, propomos a seguinte organização: 

 

15.1. Criação dos Eixos de afinidade: 

 

a) Eixo 1 – Informativo, esportivo e de utilidade pública: Tem como principal 

objetivo ampliar significativamente a produção de conteúdo informativo, por 

meio de um jornalismo diferenciado com foco no cidadão. O esporte tratado 

como vetor de inclusão social e como importante expressão da cultura brasileira. 

As informações de utilidade pública e serviço como forma de fazer diferença na 

vida cotidiana da população e na promoção dos direitos humanos. 

 

b) Eixo 2 – Educativo, colaborativo e experimental: Fortalecer o legado do rádio 

educativo e artístico de forma lúdica e ousada, dialogando com universidades, 

escolas, rádios experimentais e comunitárias, a fim de consolidar uma rede de 

conteúdo radiofônico colaborativo que possa atender a sociedade brasileira. Se 

transformar em um "laboratório" de inovações radiofônicas enquanto linguagem e 

em diferentes plataformas, com o objetivo de formar novos públicos para o 

veículo rádio, entre eles o infantil e o juvenil. 

 

c) Eixo 3 – Cultural e musical: Fortalecer e potencializar a programação musical e 

cultural, ampliando a complementariedade entre os eixos e a diversidade de 

atuação das Rádios EBC. Ampliar a variedade de conteúdos para a inclusão de 

outros gêneros musicais, sem perder a principal característica das emissoras. 

 

15.2. Posicionamento das emissoras dentro dos eixos propostos*: 

 

- Eixo 1: Nacional do Rio AM, Nacional de Brasília AM, Nacional da Amazônia OC 

e Nacional do Alto Solimões AM; 

 

- Eixo 2: MEC AM Rio e MEC AM Brasília; 

 

- Eixo 3: Nacional FM Brasília, MEC FM Rio de Janeiro e Nacional FM do Alto 

Solimões. 

 

* O fato de uma emissora ser encaixada em um eixo, não exclui a possibilidade 

de conteúdos prioritários de outros eixos entrarem em sua programação. 

 

Tema 9: Plataforma Agências 
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DIRETRIZ 16  
 
Consolidar o modelo de produção de conteúdos das Agências EBC, com foco no 

cidadão e também em veículos de comunicação, considerando agilidade e 

linguagem. 

 

DIRETRIZ 17  
 
A Agência Brasil deve ter como meta aprimorar a cobertura de matérias não 

factuais, ampliando seu leque de cobertura e levando ao leitor um trabalho 

diferenciado, com séries e grandes reportagens. Implantar o novo site, com layout 

mais moderno, que privilegia mais a imagem, sem desprezar a informação. Além 

disso, deve diversificar o conteúdo com uma área específica para especiais e 

material infográfico e também uma área exclusiva para conteúdo de pesquisa e 

inovação, inclusive com artigos científicos. 

 

Por fim, deve ampliar as parcerias internacionais, com agências de notícias 

públicas, fortalecendo a interlocução na América Latina, aumentar sua cobertura 

regional, utilizando-se, para isso, do trabalho das praças. 

 

DIRETRIZ 18  
 
A Radioagência Nacional deve integrar-se à estratégia da Plataforma Agências 

da EBC, fortalecendo seu papel de agência de conteúdo radiofônico ao mesmo 

tempo em que impulsiona o novo canal de distribuição de conteúdo da Empresa.  

 

Além disso, deve estreitar a relação com seu público, ampliar as parcerias 

institucionais, buscar formas de captação de recursos, abrir espaço para a 

publicação de produções independentes e regionais, diversificar o perfil de 

conteúdos e ampliar a oferta de programetes radiofônicos. 

 

Tema 10: Questões não relacionadas a conteúdo 

 

DIRETRIZ 19  
 
Ampliar o investimento em tecnologia e infraestutura de TI. 

 

DIRETRIZ 20  
 

Acompanhar e atuar nas decisões do novo cenário do rádio brasileiro em relação 

às novas tecnologias, principalmente os assuntos relativos ao rádio digital. 
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PERSPECTIVAS 2015 
 

 

 O Plano de Trabalho 2015 foi desenvolvido com base nas estratégias da 

EBC definidas para os próximos oito anos, nas metas estabelecidas para o PPA – 

Plano Plurianual do Governo Federal e, ainda, nas diretrizes dos Conselhos de 

Administração e Curador. É composto por projetos operacionais que deverão ter 

sua execução realizada ao longo do ano, com o orçamento de 2015 e com 

recursos já contratados em 2014.  

O Projeto de Lei Orçamentária – PLOA 2015 que definirá o volume de 

recursos para o orçamento da EBC, encontra-se em tramitação no Congresso 

Nacional, sujeito a cortes, orientados pelo Congresso ou pelo Governo Federal, a 

fim de adequar a previsão de recursos às necessidades das politicas públicas 

prioritárias para o país. Desta forma, o Plano de Trabalho de Conteúdo e 

Programação para 2015 poderá vir a ser ajustado após sua aprovação, em função 

de novos cortes orçamentários. 

Além disso, como a Empresa já vem fazendo nos dois últimos anos, o 

Plano aprovado será monitorado para acompanhamento gerencial trimestral. E, 

semestralmente, a EBC apresentará ao Conselho Curador, os resultados 

alcançados por este Plano, assim como as dificuldades encontradas e medidas de 

gestão adotadas para solução dos problemas. 

 Em 2015 a área de conteúdo e programação da EBC priorizará cinco 

dos 14 objetivos estratégicos que compõem o Mapa Estratégico da Empresa, 

apresentado à página 22.  

 São relacionados abaixo os objetivos priorizados para as áreas de 

conteúdo e programação: 

 “Oferecer conteúdo diversificado e atrativo de forma integrada, 

interativa e colaborativa” 

 

 “Construir a identidade e a imagem corporativa da EBC e fortalecer 

suas marcas” 

 

 “Ampliar o alcance e a distribuição de conteúdos” 

 

 “Preservar e proporcionar acesso e utilização da memória, história e 

acervo da EBC.” 

 

 “Fortalecer as relações institucionais com públicos estratégicos” 

 

 Para cada Objetivo Estratégico, foram definidos Objetivos Específicos e, 

vinculados a estes, foram elaborados projetos operacionais que serão executados 

ao longo do ano de 2015.  

 Os conteúdos da EBC são segmentados para dois públicos: 

infantojuvenil e diverso. O primeiro corresponde a menores de 18 anos e o 

segundo a maiores, incluindo todas as faixas etárias. 
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O público infantojuvenil tem importância diferenciada para a EBC em 

razão de ser um público em formação, pouco atendido pela programação das 

TVs abertas. 

 O grupamento de público denominado “diverso” compreende públicos 

de várias faixas etárias, renda e gênero, e a programação direcionada a esses 

públicos contempla conteúdos jornalístico e artístico para formação de cidadãos. 

 Em 2015, a expectativa de orçamento da EBC é de R$ 534,39 milhões. O 

Plano foi desenhado partindo da expectativa de orçamento apresentada no 

PLOA 2015, que será aprovado no Congresso em fevereiro.  

 Considerando o cenário econômico de restrições, previsto para 2015, há 

expectativa de corte, o que, uma vez confirmado, impactará o Plano ora 

apresentado para aprovação do Conselho Curador.  

 Do total da previsão orçamentária para 2015, 53% serão destinados às 

despesas de pessoal, 42% às despesas de custeio e 5% destinados às despesas de 

investimento. 

 

Execução Orçamentária de 2012 a 2013, Orçamento Aprovado 2014 

e Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2015 
                                                                                                                                                                            

Em Milhões              
 

 
Fonte: SIAFI  

   

Notas Explicativas:      

1) Não foram consideradas as descentralizações recebidas, em Custeio, nos exercícios de 2012 - R$ 2.370.700,00 e 2013 - R$ 

1.919.470,00. 

2) Foram consideradas as descentralizações concedidas, em Custeio, nos exercícios de 2012 - 2.979.190,00 e 2013 - R$ 578.800,00. 

3) Na coluna de APROVADO 2014, foi considerado o orçamento aprovado em Lei mais os Créditos Suplementares aprovados e 

liberados até 20/11/2014. Foram deduzidos os valores de R$ 2.235.226, em Pessoal (Sentenças), R$ 40.725.892, em Custeio e R$ 

27.300.000, em Investimento, referentes aos Limites Orçamentários estabelecidos para a EBC. 

4) Os valores informados para o exercício de 2014 podem sofrer alterações até o encerramento do exercício, previsto para o dia 

06 de janeiro/2015, no SIAFI. 

5) Os valores apresentados no ano de 2015 constam no PLOA nº 013/2014, e poderão sofrer alterações, acréscimos e/ou 

reduções, até a sanção e publicação da Lei Orçamentária Anual para 2015. 

6) A PLOA 2015 tem a previsão do valor de R$ 92,94 milhões referente a Reserva de Contingência, ou seja, créditos orçamentários 

para fazer frente a previsão de aumento de Receita em 2015. 

GRUPO DE DESPESA 
REALIZADO 

2012 
% 

REALIZADO 

2013 
% 

APROVADO 

2014 
% PLOA 2015 % 

PESSOAL 
195,13 43% 238,93 49% 280,80 53% 283,67 53% 

CUSTEIO 
216,22 47% 213,62 44% 220,26 41% 224,72 42% 

INVESTIMENTO 
44,22 10% 30,39 6% 30,91 6% 26,00 5% 

TOTAL GERAL 
455,56 100% 482,94 100% 531,97 100% 534,39 100% 

RESERVA DE 

CONTINGÊNCIA 
0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 92,94 0% 
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 Diante da previsão orçamentária de custeio e investimento para 2015 

(R$ 250,72 milhões), foram destinados a conteúdo e programação R$ 49,6 milhões, 

o que representa 21% do orçamento discricionário da EBC. O número total de 

projetos operacionais é de 158, sendo 117 projetos de produção artística (TV e 

Rádio), 27 projetos de jornalismo (TV e Rádio) e 14 projetos de programação (TV, 

Web e Rádio).   

 

 

*Não foi considerada na tabela a despesa de R$ 2,03 milhões destinada à pesquisa de audiência. 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL
WEB - PRODUÇÃO DE CONTEÚDO 1.600.000R$              47.000R$                        1.647.000R$               

DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO 9.229.000R$              2.050.000R$                  11.279.000R$             

GABINETE 860.000R$                  -R$                              860.000R$                   

RÁDIOS 1.500.000R$              2.000.000R$                  3.500.000R$               

TV - ACESSIBILIDADE 3.960.000R$              -R$                              3.960.000R$               

TV - AQUISIÇÃO DE CONTEÚDOS 1.609.000R$              -R$                              1.609.000R$               

TV INTERNACIONAL 500.000R$                  -R$                              500.000R$                   

ACERVO 800.000R$                  50.000R$                        850.000R$                   

DIRETORIA DE CONTEÚDO JORNALISTICO 12.700.000R$            3.200.000R$                  15.900.000R$             

JORNALISMO 6.000.000R$              3.200.000R$                  9.200.000R$               

ESPORTE 6.700.000R$              -R$                              6.700.000R$               

DIRETORIA DE PRODUÇÃO ARTISTICA 4.000.000R$              16.800.000R$               20.800.000R$             

GABINETE 500.000R$                  -R$                              500.000R$                   

PRODUÇÃO E ARTE 3.500.000R$              16.800.000R$               20.300.000R$             

TOTAL 27.529.000R$            22.097.000R$               49.626.000R$             
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Do total de recursos a serem utilizados para a produção de conteúdo e 

gestão da programação, 42% para produção de conteúdo artístico, 32% para 

produção de conteúdo jornalístico, 23% para aquisição de conteúdo, 

acessibilidade, gestão da grade de programação e acervo e 3% para conteúdo 

web. 

 

 

 

 

 

A visão da previsão orçamentária – PLOA 2015 não é suficiente para 

apresentar o volume total de recursos a ser aplicado em conteúdo neste exercício. 

Uma parte considerável de recursos para produção e aquisição de conteúdos a 

serem executados em 2015 foram comprometidos em 2014.  

A planilha abaixo apresenta o volume de recurso total – 2014 e 2015 por 

área, que dá suporte financeiro a execução dos 158 projetos operacionais para o 

exercício. Ao final deste documento (página 97), encontra-se a planilha com o 

detalhamento dos valores, por projeto. 

 

 

 

 

 

 

3%

23%

32%

42%

CONTEÚDO WEB

PROGRAMAÇÃO - CONTEÚDO,
ACESSIBILIDADE E ACERVO

CONTEÚDO JORNALISTICO

CONTEÚDO ARTISTICO

TOTAL

Percentual da Distribuição de Recursos para Produção/Aquisição de Conteúdo 
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*Não foi considerada na tabela a despesa de R$ 2,03 milhões destinada à pesquisa de audiência. 

 

 

Do volume total de recursos 2014 e previsão orçamentária para 2015 

(PLOA-2015) a serem utilizados para a produção de conteúdo e gestão da 

programação, 48% para produção de conteúdo artístico, 35% para produção de 

conteúdo jornalístico, 15% para aquisição de conteúdo, acessibilidade, gestão da 

grade de programação e acervo e 2% para conteúdo web. 

 

 

 

 

 

PROJETOS CONTEÚDOS ÁREAS RECURSOS 2014 RECURSOS 2015 TOTAL 

 Conteúdo Artístico  R$                     15.904.186,04  R$                       20.299.626,35  R$                          36.203.812,39 

 Conteúdo Artístico - Televisão 15.904.186,04R$                  14.243.092,65R$                    30.147.278,69R$                       

 Conteúdo Artístico - Web - 559.864,98R$                             559.864,98R$                             

Conteúdo Artisitico - Sonoros e Visuais - 2.768.002,33R$                      2.768.002,33R$                         

 Conteúdo Artístico -  Rádios - 2.728.666,39R$                          2.728.666,39R$                         

 Conteúdo Jornalistico  R$                       9.991.618,67  R$                       15.900.000,00  R$                          25.891.618,67 

Conteúdo Jornalístico e Esportivo 9.991.618,67R$                       15.900.000,00R$                        25.891.618,67R$                       

 Conteúdo WEB  R$                                         -    R$                         1.647.000,00  R$                            1.647.000,00 

Conteúdo WEB - Coberturas Especiais - 1.647.000,00R$                          1.647.000,00R$                         

Programação - Aquisição de Conteúdo, Acessibilidade, Gestão 

de Grade e Acervo
 R$                                         -    R$                       11.279.000,00  R$                          11.279.000,00 

Acessibilidade - 3.960.000,00R$                          3.960.000,00R$                         

Aquisição de Conteúdos Internacionais - 1.609.000,00R$                          1.609.000,00R$                         

Gestão de Grade - Rádios - 3.500.000,00R$                          3.500.000,00R$                         

Acervo - 850.000,00R$                             850.000,00R$                             

Gabinete - 860.000,00R$                             860.000,00R$                             

TV Brasil Internacional - Transmissão - 500.000,00R$                          500.000,00R$                             

TOTAL GERAL 25.895.804,71R$                     49.125.626,35R$                        75.021.431,06R$                           

RECURSOS - 2014 /2015
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Sobre a estrutura da Empresa e seu funcionamento, a EBC implanta 

desde o início de 2014 um novo modelo organizacional, previsto para finalizar em 

abril de 2015. O novo modelo traz três importantes conceitos: a convergência das 

mídias, os veículos organizados em plataformas e a estruturação das regionais.  

Em 2014, o foco da mudança foi a área de produção artística que, além 

da TV, agregou também a produção de conteúdos artísticos para rádio e web, 

dando início à operacionalização do novo modelo, já com resultados a 

apresentar, como os especiais multiplataforma “O Amor Deve Ser Sagrado”, 

musical em homenagem ao centenário de Lupicínio Rodrigues, e o show “Música 

Negra Brasileira”, que foi ao ar em novembro, mês de referência da Consciência 

Negra no país. 

 A área de jornalismo, em razão dos grandes eventos Copa e Eleições, 

que apresentavam altos riscos de operação, optou por priorizar sua organização 

para melhor absorver as atividades acrescidas com o término do contrato com a 

ACERP. Para 2015 está prevista a estabilização da estrutura, com o objetivo de 

melhor atender ao novo modelo, pautado na convergência.  

 Diante disso, em 2015 a EBC investirá mais esforços na produção 

multiplataforma, integrando os veículos TV, Rádio e Web. Esta é uma diretriz que 

deverá permear a produção de todos os conteúdos da Empresa. 

O Portal EBC é estruturado em canais que correspondem às áreas 

prioritárias de atuação da Empresa definidas em Lei. Os canais são: Notícias, 

Cidadania, Tecnologia, Educação, Cultura, Esporte e Infantil. Esses canais reúnem 

também conteúdos colaborativos, explicativos, interativos e de serviço, criados 

especificamente para web.  

A Agência Brasil é fonte de conteúdos jornalísticos para o Portal EBC, 

assim como a TV Brasil e as Rádios fornecem conteúdos de outra natureza para o 

Portal. 

O Portal EBC, por sua vez, é um veículo agregador de conteúdos 

multiplataforma produzidos pela EBC. Seu principal objetivo enquanto agregador é 

dar tratamento a esses conteúdos de forma a promover a atratividade, utilizando 

linguagem própria da web. 

Em 2015, o plano de trabalho aponta para melhorias não só da 

infraestrutura da plataforma, mas para a diversificação e de fidelização do número 
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de visitantes que acessam os produtos da EBC na Plataforma Web, por meio de 

espaços já disponíveis ou por novos produtos. Para isso, a EBC adotará as seguintes 

estratégias: a otimização de conteúdos para mecanismos de busca; intensificação 

do diálogo em mídias sociais; investimento em transmissões e acompanhamento 

em tempo real; criação de páginas integradoras de conteúdos e especiais 

multimídia para ampliar a visibilidade de coberturas priorizadas pela EBC, além de 

articulação com parcerias institucionais. 

As diretrizes de comunicação e marketing, que darão suporte a este 

Plano, estão apresentadas ao final deste volume e foram baseadas 

fundamentalmente em promoção, divulgação e comunicação interna. 

O orçamento de marketing previsto é de R$ 8,4 milhões, que representa 

1,57% do orçamento da EBC, considerado um orçamento tímido para fazer frente 

às necessidades de consolidação da marca e promoção dos produtos da EBC no 

mercado.  

 O edital para contratação de agência de publicidade que dará apoio 

a ações dessa natureza foi publicado e a expectativa de finalização do processo 

é para o segundo semestre de 2015. Ainda nesse ano serão desenvolvidos projetos 

para a contratação de instituto de pesquisa com foco em pesquisas de marketing 

e empresa especializada em planejamento e execução de ações promocionais, 

necessárias para promover lançamento dos principais produtos da EBC e seus 

veículos.  

Apresentamos a seguir as estratégias para 2015, assim como a síntese 

dos projetos a elas relacionados. 

 

Os resultados esperados em 2015 contribuirão para “Ampliar o 

conhecimento da sociedade com conteúdos relevantes” e “Aumentar, diversificar 

e fidelizar o público.” São os objetivos estratégicos de resultados definidos no Mapa 

Estratégico da EBC para o período  de 2014/2022. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

“Oferecer conteúdo diversificado e atrativo de forma integrada, interativa e 

colaborativa” 

 

 Para este Objetivo Estratégico, foram definidos onze Objetivos 

Específicos, segmentados em públicos infantojuvenil e diverso.  

 

   

 

Objetivo Específico 1  

Fortalecer os conteúdos voltados para o público infantojuvenil 

 

 Em 2015, a programação voltada para o público infantil/infantojuvenil 

será fortalecida com a inclusão de parcerias internacionais, como a coprodução 

de séries com emissoras públicas, a exemplo da inglesa BBC.  

 Já estão contratadas uma série infantil espanhola chamada Trip and 

Troop e a premiada série infantil da BBC Sarah and Duck.  

 No sentido de reformular a faixa infantojuvenil, serão substituídas séries 

de dramaturgia por títulos mais ligados às descobertas da ciência: Come and See 

my World, série documental produzida e distribuída pela Deutsche Welle, e Mind-

Blowing Breakthroughs, série de animação, fruto de uma coprodução entre 

Argentina e Coréia do Sul. Entretanto, é preciso lembrar que, devido à escassez da 

oferta de títulos para a faixa, a substituição se dará aos poucos, a fim de não 

dispersar a audiência e, ao mesmo tempo, inserir novos conteúdos. As áreas de 

conteúdo e programação formaram um grupo de trabalho para discussão e 

alinhamento das estratégias para o público infantojuvenil. 

 Além de programação para a TV, o público infantojuvenil também será 

contemplado com programas nas rádios MEC AM e FM - Rio de Janeiro e ações no 

Portal EBC. 

As Rádios EBC, em especial as rádios do Eixo 2 – Rádios MEC AM (Rio e 

Brasília), têm como princípios norteadores a produção de conteúdo infantojuvenil 

voltados para a formação de novas plateias e ouvintes, sempre dentro dos 

princípios da inclusão e da promoção da cidadania, da cultura, do conhecimento 

e do aprimoramento humano e ambiental. 

A faixa infantojuvenil das Rádios EBC tem como princípios fomentar a 

construção da cidadania, a consolidação da democracia e a participação na 

sociedade, garantindo o direito à informação. De várias formas o público 

ouvinte participa dos programas, que têm linguagens diferenciadas e que dão 

ênfase a um conteúdo artístico variado de qualidade artística voltada para o 

infantojuvenil. Este público toma contato com um painel onde estão presentes a 

diversidade e pluralidade cultural da música popular brasileira que possa interessar 

a todos.  

Na Web serão oferecidos ao público infantil conteúdos em áudio, vídeo 

e texto, além de jogos e canal para interação e conteúdo colaborativo, com 
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ações voltadas para a formação desses públicos.  

 O Portal EBC passa por aprimoramento que beneficiará também o 

canal infantil. Os conteúdos ganharão nova forma de apresentação e novas 

estratégias de interação com os diversos públicos.  

 

Conteúdo artístico e licenciamento 

PLATAFORMA TV  

Público: Infantojuvenil 

 

Produção 

O fortalecimento da faixa infantil, de acordo com as prioridades 

estabelecidas pelo Seminário de Conteúdo e Programação, será fundamental no 

plano de trabalho de 2015. Com a expectativa da criação do programa Hora da 

Criança, que servirá como "embalagem" para a faixa da programação de mesmo 

nome, não só vai ser estabelecida uma identidade para a faixa em questão como 

será consolidado um ponto de referência.  

Também haverá mais produções direcionadas ao público infantojuvenil, 

incluindo parcerias com emissoras públicas internacionais. A BBC inglesa, sinônimo 

de qualidade na programação infantil, trará toda a sua expertise para o programa 

de notícias Mundorama. E a série Migrópolis, para crianças com idade entre 7 e 11 

anos, será coproduzida em parceria com diferentes TVs públicas da América 

Latina. A série, já premiada internacionalmente em sua primeira temporada, 

apresenta uma inovadora combinação entre documentário e fantasia, trazendo 

depoimentos reais de crianças imigrantes de diferentes partes do mundo, cujas 

experiências e sonhos ganham vida através da animação.  

Outro ponto a ser ressaltado é a coprodução com a Sesame Workshop e a 

TV Cultura para uma nova versão da Vila Sésamo, programa que, desde a década 

de setenta, marcou várias gerações no Brasil. A atração foi a primeira, em todo o 

mundo, a pensar que a televisão poderia ser um importante veículo para a 

educação infantil. Em sua nova montagem, a série, dirigida a crianças em idade 

pré-escolar, vai contar com 130 episódios, com conteúdo produzido com 

exclusividade, incluindo novos personagens e cenários tipicamente brasileiros. 
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CONTEÚDO ARTÍSTICO - INFANTOJUVENIL 

Título Gênero 
Modelo de 

Negócio 
Sinopse Prazo 

Orçamento 

(R$) 

ABZ do Ziraldo 

– 5º 

Temporada   

 Programa de 

auditório 

Produção 

própria 

O “ABZ do 

Ziraldo” é o 

único programa, 

na TV brasileira, 

que promove o 

universo do livro 

infantil nacional, 

dando voz para 

seus autores e 

ilustradores.  

 Primeiros 

episódios 

disponíveis para 

a programação 

em janeiro de 

2015 

2.604.758,76 

2014 

Eu sou 

Criança - 

Programetes 

Variedades Coprodução  

Programetes de 

3 minutos 

mostram a 

inclusão de 

crianças com 

deficiência 

apresentadas 

como 

protagonistas.  

A série estará 

disponível para 

a programação 

no 3º trimestre 

de 2015. 

254.800,00 

2015 

Hora da 

Criança 
Variedades 

 Produção 

própria 

A série tem 

como objetivo 

“embalar” a 

faixa de 

programação 

de mesmo nome 

dedicada ao 

público infantil.  

 Primeiros 

episódios 

disponíveis para 

a programação 

no 4º trimestre 

de 2015. 

270.000,00 

2015 

Igarapé 

Mágico – 2º 

Temporada 

Animação  Coprodução  

O programa 

busca fomentar 

a valorização de 

um importante 

ecossistema 

brasileiro: a 

Amazônia. 

 Primeiros 

episódios   

disponíveis para 

a programação 

no 4º trimestre 

de 2015. 

1.240.000,00 

2014 

                                                    

Migrópolis Animação 
Coprodução 

internacional 

Inovadora 

mescla entre 

documentário e 

fantasia, com 

depoimentos 

reais de crianças 

imigrantes, cujas 

experiências 

ganham vida 

através da 

animação.  

2016 
250.000,00 

2015 
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CONTEÚDO ARTÍSTICO - INFANTOJUVENIL 

Título Gênero 
Modelo de 

Negócio 
Sinopse Prazo 

Orçamento 

(R$) 

Mundorama Variedades 
 

Coprodução   

A série 

apresenta ao 

público 

infantojuvenil 

notícias de 

diferentes 

lugares do 

mundo. 

 A contratar 
1.090.678,50 

2015 

SOS Fada 

Madrinha 
Animação Coprodução  

A série de 

animação 

mostra o 

processo de 

erros e acertos 

de Manu, uma 

menina em 

busca de 

conquistar seus 

poderes e se 

tornar uma 

autêntica fada 

madrinha. 

 

Disponível para a 

programação no 

4º trimestre de 

2015 ou 1º 

trimestre de 2016. 

 

390.000,00 

2015 

Vila Sésamo Variedades Coprodução  

Parceria com a 

Sesame 

Workshop e a TV 

Cultura, a série 

é uma nova 

versão do 

clássico infantil 

que colabora 

no afetivo, 

cognitivo e 

social. 

Primeiros 

episódios 

disponíveis para 

a programação 

em outubro de 

2015 

792.397,67 

2015 

O Baú do Lu Animação Coprodução  

A série de 

animação 

mostra as 

aventuras de 

um menino de 4 

anos que adora 

brincar com os 

amigos, 

aprender, 

melhorar, 

consertar sua 

floresta e ajudar 

os outros.  

Primeiros 

episódios   

disponíveis 

para a 

programação 

em fevereiro 

de 2016 

536.160,00 

2015 
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CONTEÚDO ARTÍSTICO - INFANTOJUVENIL 

Título Gênero 
Modelo de 

Negócio 
Sinopse Prazo 

Orçamento 

(R$) 

Oráculo das 

Borboletas 

Amarelas 

Dramaturgia Coprodução  

A série mostra a 

história de 

Gabriela, uma 

menina de 12 

anos que se 

muda do interior 

para a capital 

com a família, 

no meio do ano 

letivo, na 

tentativa de 

tratar o câncer 

do avô. 

Primeiros 

episódios   

disponíveis 

para a 

programação 

em janeiro de 

2016 

345.060,00 

2015 

1 Vida de 

Estagiário – 

2º 

Temporada 

Dramaturgia Coprodução 

A série conta as 

aventuras e 

desventuras de 

Oséias, jovem 

estagiário na 

agência de 

publicidade 

Almeida, 

Bronson & Lewis 

(AB&L).  

Sem previsão 
536.250,00 

2015 

 

 

 

Aquisições Nacionais e Internacionais (Licenciamento de Obras) 

Os licenciamentos abaixo foram adquiridos em 2014 para exibição em 

2015.  

 

LICENCIAMENTO NACIONAL - SÉRIES INFANTOJUVENIL - 2014 

OBRAS VALOR (R$) 

Detetives do Prédio Azul 295.750,00 

Julie e os Fantasmas 182.000,00 

Jarau 36.000,00 

Bita e os Animais + Especiais do Bita 10.000,00 

Mansão Maluca do Professor Ambrósio – 2ª temporada 32.500,00 

Total 556.250,00 

 

 

                                            
1
A Diretoria de Produção Artística já entrou em contato com a produtora responsável pelo 

programa para apontar as críticas feitas pelo Conselho Curador e acompanhar os roteiros e 

conteúdos da nova temporada de forma a evitar que o programa fuja dos princípios e objetivos 

estabelecidos pela Lei 11.652/08. 
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LICENCIAMENTO INTERNACIONAL – INFANTIL - 2014 

OBRAS VALOR (R$) 

Trip And Troop 170.000,00 

Daniel Tigre 330.000,00 

Batatinhas (Renovação) 126.000,00 

Guilhermina e Candelário 96.750,00 

Total 722.750,00 

  

LICENCIAMENTO INTERNACIONAL - INFANTOJUVENIL - 2014 

OBRAS VALOR 

My Place 294.000,34 

Mind-Blowing Breakthroughs 130.000,00 

Come and See My World 172.361,80 

Total 596.362,14 

  

LICENCIAMENTO INTERNACIONAL - INFORMATIVO/CIÊNCIAS - 2014 

OBRAS VALOR 

Futurando Não Oneroso 

Camarote 21 Não Oneroso 

 

Para as aquisições previstas para 2015, o orçamento destinado será de 

R$ 1.609.000,00 e os títulos serão avaliados de acordo com as prospecções 

realizadas ao longo do ano e conforme as diretrizes de conteúdo e programação. 

 

AQUISIÇÕES DE CONTEÚDOS INTERNACIONAIS 

Título Público-Alvo 
Modelo de 

Negócio 
Sinopse Prazo 

Orçamento 

(R$) 

Aquisições 

internacionais 

Telespectadores 

da TV Brasil 
Licenciamento 

Aquisição de 

obras 

audiovisuais 

internacionais 

que atendam à 

demanda de 

conteúdo da 

grade de 

programação 

da TV Brasil, 

bem como suas 

diretrizes 

estratégicas 

31/12/2015 

1.609.000,00 

2015 
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Conteúdo artístico e licenciamento 

PLATAFORMA RÁDIO  

Público: Infantojuvenil 

  

Nas Rádios EBC, serão três programas na faixa infantil, que vão ao ar nas 

rádios MEC AM RJ, Nacional AM Rio de Janeiro, Nacional de Brasília, Nacional da 

Amazônia e Nacional do Alto Solimões. 

 

 
CONTEÚDO ARTÍSTICO - INFANTOJUVENIL 

Título Público-Alvo 

 

Modelo de 

Produção 

 

Sinopse Prazo 
Orçamento 

(R$) 

Estação 

Brincadeira 
Infantojuvenil Coprodução  

Muitas músicas, 

brincadeiras, 

quadros e 

histórias para os 

pequenos 

ouvintes.  

 

Primeiros 

episódios 

disponíveis 

para a 

programaçã

o em janeiro 

de 2015 

130.763,85 

2015 

Rádio 

Maluca 
Infantojuvenil Coprodução 

Na, o programa 

conta com 

contadores de 

histórias, 

brincadeiras e 

muita 

interatividade 

com a 

garotada e suas 

famílias. 

Primeiros 

episódios 

disponíveis 

para a 

programaçã

o em janeiro 

de 2015 

198.895,57 

2015 

 

Blim-blem- 

blom 

 

Infantojuvenil Coprodução 

O programa é 

uma série 

dramatúrgica 

infantojuvenil 

que apresenta, 

de forma lúdica 

e bem-

humorada, o 

universo da 

música clássica. 

 

 

O programa 

terminou o 

contrato. Em 

fase de 

construção 

de um novo 

projeto, 

com o 

programa 

reformulado, 

para a 

contratação 

em 2015 

100.800,00 

2015 

  



51 
 

Conteúdo artístico e licenciamento 

PLATAFORMA WEB  

Público: Infantojuvenil 

 Com a perspectiva de se iniciar uma linha de produção específica para 

séries na web, com estrutura mais leve, dinâmica e interativa (características 

essenciais da plataforma), a EBC vai realizar uma websérie sobre educação, para 

atingir o público jovem que busca conteúdo para seus estudos.  

A escolha do tema se deu a partir da grande procura de conteúdos 

relacionados ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com o 

Relatório Anual do Google (Google Analytics) que mostra os acontecimentos, 

eventos e personagens mais buscados no ano, o termo "Enem" foi o segundo mais 

procurado no Brasil. 

 

CONTEÚDO ARTÍSTICO - WEB 

Título 
Público-

Alvo 

Modelo de 

Negócio 
Sinopse Prazo 

Orçamento 

(R$) 

Webserie 

educação 

Usuários 

do Portal 

EBC 

Produção 

própria 

Produzir programa para a 

web, de maneira 

informativa e divertida, 

apresentando conteúdos 

para os estudantes que se 

preparam para o ENEM. 

Set-2015 

 100.599,98 

2015 

 

Especial Voz 

das Aldeias 

Usuários 

do 

Portal 

EBC 

Produção 

própria 

Produzir especial para a 

web, com vídeos de 

diferentes povos indígenas 

contando a sua versão do 

“Descobrimento do Brasil” 

para contribuir com a 

percepção da sociedade 

sobre a realidade indígena, 

dando voz aos próprios 

índios. 

Abr-2015 
24.200,00 

2015 

Festival de 

Ópera do 

Amazonas 

Usuários 

do 

Portal 

EBC 

Produção 

própria 

Transmitir ao vivo um 

espetáculo do Festival de 

Ópera da Amazonas em 

Alta Definição de som e 

vídeo e com transmissão 

em praças públicas onde a 

EBC tem sede.  

 

Mai-2015 

 

  36.065,00 

2015  
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CONTEÚDO ARTÍSTICO - WEB 

Título 
Público-

Alvo 

Modelo de 

Negócio 
Sinopse Prazo 

Orçamento 

(R$) 

Segunda tela 

Google plus e 

Twitter 

 

Usuários 

do Portal 

EBC 

dProução 

própria 

Criar projetos de segunda 

tela para transmissões ao 

vivo depois dos programas, 

a exemplo do “60 minutos 

overtime”, para 

potencializar a audiência 

dos conteúdos. 

Nov-2015 
106.000,00 

2015 

Hackatons 

Usuários 

do Portal 

EBC 

Produção 

própria 

Realização de atividades 

colaborativa com a 

comunidade de 

desenvolvedores para a 

criação de aplicativos e 

sistemas para programas 

da grade dos veículos EBC. 

Mai-2016 
60.000,00 

2015 

Ações 

patrocinadas 

para web e 

redes sociais 

Usuários 

do Portal 

EBC 

Produção 

própria 

Divulgar produções da EBC 

na web e nas redes sociais. 
Mai-2016 

211.000,00 

2015 

Ações 

patrocinadas 

Usuários 

do Portal 

EBC 

Produção 

própria 

Divulgar produções da EBC 

na web e nas redes sociais. 
Mai-2016 

 22.000,00 

2015 

Conteúdo 

Infantil EBC 

Usuários 

do Portal 

EBC 

Produção 

própria 

Definir estratégias e uma 

política unificada para a 

atuação da EBC junto ao 

público infantil. 

Dez-2016 Custo Interno 

Implantação 

da Nuvemlab 

Usuários 

do Portal 

EBC 

Produção 

própria 

Criar um ambiente de 

gestão que favoreça a 

participação e 

aprendizado contínuos, 

potencializando a criação 

e produção de conteúdos 

inovadores, com 

qualidade de excelência. 

Nov 2015 Custo Interno 

Coberturas 

Especiais 2015 

Na 

Plataforma 

Web 

Usuários 

do Portal 

EBC 

Produção 

própria 

Integrar conteúdos da EBC 

e da sociedade, 

empacotar para a web 

especiais temáticos 

conforme efemérides e 

prioridades da Casa e 

ampliar visibilidade da 

produção. 

Dezembro 

 

 1.647.000,00 

2015 
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Objetivo Específico 2  

Oferecer conteúdos artísticos para público diverso 

Conteúdo artístico e licenciamento 

PLATAFORMA TV 

Público: Diverso 

 

 A programação de conteúdos artísticos da TV Brasil contempla 

programas, séries, filmes e telenovela. Em 2015 os conteúdos relacionados à 

temática negra ganham reforço em razão das comemorações dos 40 anos da 

independência de países africanos de língua portuguesa. Diversos filmes adquiridos 

em 2014 serão exibidos dentro da temática, além da previsão de parcerias para 

coprodução de conteúdos com países de língua portuguesa. Além do público 

negro, os povos indígenas também terão espaço reservado na grade da TV. A EBC 

fará a cobertura da I Edição dos Jogos Mundiais dos povos Indígenas, que 

envolverá a atuação de todas as áreas de conteúdo. 

 Celebrando os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, será exibido 

mensalmente um longa-metragem inédito na programação.  

 A EBC realizou acordo com a TAL - Televisão América Latina para 

coproduções de conteúdos latino-americanos. 

 

A seguir são apresentados os projetos direcionados ao público diverso 

para a Plataforma TV, indicando seus respectivos modelos de produção. 

 Os modelos de negócio da EBC estão definidos conforme o documento 

de Diretriz do Comitê Programação e Rede – 2013/2014, aprovado pelo Conselho 

Curador em 15.10.2013, tendo sido atualizado em 2014, com aprovação junto ao 

Conselho Curador a ser concluída. Essas definições têm como referência a Lei de 

Criação da EBC nº 11.652/2008 e a Lei de Direitos Autorais nº 9.610/1998. 

 Na Diretriz 7, do referido documento, os conceitos utilizados para o 

modelo de negócio são:  

Produção Própria, obras audiovisuais em que a EBC tem a participação 

patrimonial exclusiva, onde a produção se dá internamente, em parceria com 

produtoras externas, utilizando recursos da EBC ou contratações externas, 

preferencialmente via modalidade concurso. São conteúdos com maior 

capacidade de imprimir de forma mais direta a identidade, linha editorial e 

estética dos veículos da Empresa. Seu foco será a produção em volume que 

favoreça os fluxos de publicação e veiculação nas plataformas da EBC, incluindo 

ao vivo e tempo real. 

 Coproduções, obras audiovisuais em a EBC detém até 49% e os demais 

51% são de produtoras independentes. São conteúdos independentes com foco 

na maior circulação do produto por meio da parceria com outras 

empresas/instituições, agregando valor à marca e potencializando a receita por 

meio de licenciamento. A seleção é via Banco de Projetos e Pitching, buscando 

investimento proporcional das produtoras à participação patrimonial. 
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CONTEÚDO ARTÍSTICOS - TELEVISÃO 

Título Gênero 

 

Modelo de 

Negócio 

 

Sinopse Prazo 
Orçamento 

(R$) 

Arte do 

Artista – 3º 

Temporad

a 

Variedades 

 

Coprodução 

 

O programa busca 

debater a própria 

arte, num espaço 

democrático de 

entrevistas que 

fogem dos padrões 

convencionais. 

Primeiros 

episódios 

disponíveis 

para a 

programação 

em maio de 

2015. 

1.171.149,63 

2015 

Brasil Visual 
Variedades  

 

 

Coprodução 

 

A série revela ao 

público os principais 

expoentes de 

diversas gerações, 

abrangendo 

diferentes formas de 

expressões das artes 

visuais. 

A série estará 

disponível 

para a 

programação 

no 2º semestre 

de 2015. 

200.000,00 

2014 

Brasil 

Ancestral 
Documentário 

 

Coprodução 

 

Série documental 

que busca 

descobrir a 

trajetória do 

homem pré-

histórico pelo Brasil 

antes de 1.500, por 

meio da 

arqueologia, dos 

mitos indígenas e 

da análise 

psicológica desta 

herança. 

Sem previsão 

– fase de 

contratação. 

334.330,00 

2015 

Brasil Visto 

de Céu 

Documentário

/Entrevistas 

Coprodução 

internacional 

 

A série   tem como 

objetivo 

documentar a 

diversidade do 

litoral brasileiro em 

suas características 

naturais, mas 

também 

econômicas, 

culturais e humanas. 

A série estará 

disponível 

para a 

programação 

no 2º semestre 

de 2015. 

500.000,00 

2014 
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CONTEÚDO ARTÍSTICOS - TELEVISÃO 

Título Gênero 

 

Modelo de 

Negócio 

 

Sinopse Prazo 
Orçamento 

(R$) 

Damas do 

Samba 
Documentário 

Coprodução 

 

“Damas do Samba” 

apresenta uma visão 

ampla da 

participação da 

mulher dentro dessa 

cultura 

predominantemente 

masculina, sob os 

aspectos culturais, 

sociais, artísticos e 

midiáticos. 

O longa e a 

série estarão 

disponíveis 

para a 

programação 

no 2º semestre 

de 2015. 

200.000,00 

2014 

Entre o Céu e 

a Terra – 2º 

Temporada 

Dramaturgia 

e 

documentário 

Coprodução 

 

A série mistura 

ficção e 

documentário para 

mostrar o 

entendimento de 

lideranças 

espirituais sobre 

temas universais. 

Primeiros 

episódios 

disponíveis 

para a 

programação 

no 2º semestre 

de 2015. 

1.882.477,90 

2015 

Expedições – 11º 

Temporada 
Variedades 

Coprodução 

 

Reformatado, o 

Expedições traz, 

agora, 

apresentadores 

que, numa espécie 

de reality show, 

mostram, em 

viagens, a riqueza 

natural brasileira. 

Primeiros 

episódios 

disponíveis 

para a 

programação 

em julho de 

2015. 

2.362.358,53 

2014 

Emicida Documentário 

 

Coprodução 

 

Gravada nas 

cidades de São 

Paulo, Luanda e 

Maputo e Praia, a 

série estreita as 

relações entre Brasil 

e África por meio 

da troca de 

experiências entre 

artistas dos dois 

países. 

A série estará 

disponível 

para a 

programação 

no 2º semestre 

de 2015. 

250.000,00 

2015 

Estúdio Móvel 

– 5º 

Temporada 

Variedades 
Produção 

própria 

O programa busca 

fomentar o interesse 

nas diversas 

possibilidades de 

manifestações 

culturais urbanas, 

regionais e 

conectados em 

novas mídias. 

ABR-2015 

  

196.065,97 

2015 
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CONTEÚDO ARTÍSTICOS - TELEVISÃO 

Título Gênero 

 

Modelo de 

Negócio 

 

Sinopse Prazo 
Orçamento 

(R$) 

Estúdio Móvel 

– 6º 

Temporada 

Variedades 
Produção 

própria 

O Estúdio Móvel 

estimula o interesse 

do jovem pela 

produção artística 

alternativa, urbana 

e contemporânea, 

realizada em todo o 

Brasil. 

Primeiros 

episódios 

disponíveis 

para a 

programação 

no 2º semestre 

de 2015. 

399.374,64 

2015 

Guerras do 

Brasil.doc 
Documentário Coprodução 

Apresenta, em 

documentários 

ágeis de 26 minutos, 

os fatos e as 

diferentes versões 

dos principais 

conflitos armados 

da história do país. 

Em fase de 

contratação. 

187.500,00 

2015 

História das 

Canções 
Variedades Coprodução 

Série musical 

centrada nas 

histórias de grandes 

compositores da 

música popular 

brasileira que 

conquistaram o país 

e marcaram 

gerações. 

A série estará 

disponível 

para a 

programação 

em janeiro de 

2015. 

150.000,00 

2014 

 

Memórias do 

Brasil 
Documentário Coprodução 

A série retomará o 

resgate histórico a 

partir do acervo 

audiovisual 

(documentários) e 

iconográfico (textos 

e fotos) produzidos 

pelo jornalista Jean 

Manzon no período 

entre 1940 – 1990. 

Primeiros 

episódios 

disponíveis 

para a 

programação 

no 2º semestre 

de 2015. 

540.700,00 

2014 

Miracle Body Documentário 
Coprodução 

internacional 

A série analisará os 

melhores atletas do 

mundo, a partir de 

filmagens com 

câmeras de alta 

tecnologia e que 

explora os milagres 

do corpo humano. 

NOV/2018 
226.430,00 

2014 
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CONTEÚDO ARTÍSTICOS - TELEVISÃO 

Título Gênero 

 

Modelo de 

Negócio 

 

Sinopse Prazo 
Orçamento 

(R$) 

 

Milagre de St. 

Luzia 

Documentário Coprodução 

O projeto explora o 

artista popular, 

considerando sua 

relação com a 

comunidade, 

dando visibilidade a 

uma ampla gama 

da manifestação 

musical brasileira. 

Primeiros 

episódios 

disponíveis 

para a 

programação 

no 2º semestre 

de 2015. 

 

1.000.000,00 

2014 

Oncotô – 

Centro-Oeste 

Documentário 

Entrevistas 
Coprodução 

Inspirados no 

pensamento de 

Jorge Mautner, seis 

jovens 

personalidades se 

aventuram a 

investigar o Brasil 

através da região 

Centro Oeste. 

Primeiros 

episódios 

disponíveis 

para a 

programação 

no 2º semestre 

de 2015. 

1.050.000,00 

2015 

 

Programa 

Especial – 10º 

Temporada 

Variedade Coprodução 

Ao promover a 

valorização e o 

protagonismo das 

pessoas com 

deficiência, o 

Programa Especial 

busca dar visibilidade 

à questão da 

inclusão. 

AGO-2016 
 79.396,00 

2014 

Programa 

Especial – 11º 

Temporada 

Variedade Coprodução 

Ao promover a 

valorização e o 

protagonismo das 

pessoas com 

deficiência, o 

Programa Especial 

busca dar 

visibilidade à 

questão da 

inclusão. 

Primeiros 

episódios 

disponíveis 

para a 

programação 

no 2º semestre 

de 2015. 

1.007.742,00 

2015 

 

Patrimônios 

Imateriais 

 

Documentário 

 

Coprodução 

 

 

A série Patrimônios 

Imateriais traz 

festivais e eventos 

culturais como uma 

parte fundamental 

do patrimônio de 7 

países latino-

americanos, 

incluindo o Brasil. 

 

 

Primeiros 

episódios 

disponíveis 

para a 

programação 

no 1º semestre 

de 2015. 

 

 

 

480.000,00 

2014 
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CONTEÚDO ARTÍSTICOS - TELEVISÃO 

Título Gênero 

 

Modelo de 

Negócio 

 

Sinopse Prazo 
Orçamento 

(R$) 

Plano B Documentário Coprodução 

Contribui para a 

reflexão sobre a 

temática da 

mudança de 

comportamento 

das pessoas em 

relação às outras e 

ao meio, com a 

consciência de que 

vivemos em 

coletividade. 

Primeiros 

episódios 

disponíveis 

para a 

programação 

no 1º semestre 

de 2015. 

311.320,00 

2015 

Partituras – 2º e 

3ª Temporada 
Musical Coprodução 

Recitais inéditos, 

gravados na TV 

Brasil, orquestras e 

entrevistas mostram 

a diversidade na 

música de concerto 

brasileira. 

Primeiros 

episódios 

disponíveis 

para a 

programação 

no 1º semestre 

de 2015. 

247.894,64 

2015 

Retratos de Fé – 

2º Temporada 
Documentário Coprodução 

O Retratos de Fé 

abre um espaço 

para que as 

religiões se 

apresentem sem 

intermediação. 

Primeiros 

episódios   

disponíveis 

para a 

programação 

no 2º semestre 

de 2015 

649.035,40 

2015 

 

 

Revista do 

Cinema Brasileiro 

– 10º Temporada 

Variedades Coprodução 

Referência para os 

cinéfilos, o Revista 

abre espaço para a 

produção 

audiovisual 

brasileira em 

diferentes 

plataformas. 

Primeiros 

episódios 

disponíveis 

para a 

programação 

no 1º trimestre 

de 2015. 

1.856.993.95 

2014 

Samba na 

Gamboa – 6ª 

Temporada 

Variedades Coprodução 

Sob o comando de 

Diogo Nogueira, o 

Samba na Gamboa 

apresenta “causos” 

e histórias de 

bambas, costurados 

por esquetes 

musicais. 

Primeiros 

episódios 

disponíveis 

para a 

programação 

em janeiro de 

2015. 

3.251.000,00 

2014 
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CONTEÚDO ARTÍSTICOS - TELEVISÃO 

Título Gênero 

 

Modelo de 

Negócio 

 

Sinopse Prazo 
Orçamento 

(R$) 

Sem Censura – 

30ª Temporada 
Jornalístico 

Produção 

própria 

Ao aliar 

conhecimento com 

entretenimento, o 

Sem Censura 

transmite ao vivo, 

diariamente, 

informações sobre 

diferentes áreas da 

atividade humana. 

Primeiros 

episódios em 

março de 

2015. 

1.140.107,50 

2015 

 

 

 

 

Segue o Som – 

4º Temporada 

 

 

 

 

 

Variedades 

 

 

 

 

 

Coprodução 

Programa 

especializado em 

conteúdo musical 

mostra a riqueza 

dos ritmos brasileiros 

e as referências 

internacionais, 

amplia o repertório 

apresentando sons 

da África, Índia, 

América Latina, 

entre outros. 

 

 

 

Primeiros 

episódios 

disponíveis 

para a 

programação 

no 2º semestre 

de 2015. 

 

 

 

 

 

1.212.548,80 

2014 

163.548,80 

2015 

Sonhos 

Interrompidos 
Documentário Coprodução 

Série documental 

histórica que 

pretende construir 

uma narrativa 

caleidoscópica 

sobre a cena 

artística, cultural e 

boêmia nos anos 

de chumbo. 

Primeiros 

episódios 

disponíveis 

para a 

programação 

no 2º semestre 

de 2015. 

993.305,36 

(Ministério 

da 

Justiça) 

VER TV – 8ª e 9ª 

Temporada 

 

Jornalístico 

 

Coprodução 

O Ver TV discute a 

programação, os 

avanços 

tecnológicos e as 

questões éticas de 

uma tv de 

qualidade. 

Primeiros 

episódios 

disponíveis 

para a 

programação 

no 4º trimestre 

de 2015. 

297.200,00 

2015 

 

 

Licenciamento Nacional 

LICENCIAMENTO - SÉRIES JOVEM/ADULTO - 2014 

OBRAS VALOR (R$) 

Brasil Adentro Música do Pará 40.000,00 

Vou Rifar meu Coração 8.000,00 

O Milagre de Santa Luzia 0,00 

Entre Fronteiras 123.284,29 

Entre Fronteiras - África 123.284,29 

Limites Humanos 52.017,37 

Sobre Rodas América Latina 80.387,18 
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LICENCIAMENTO - SÉRIES JOVEM/ADULTO - 2014 

OBRAS VALOR (R$) 

Resgate Animal  42.000,00 

Heróis de Todo Mundo 0,00 

Mojubá 0,00 

 468.973,13 

 

Licenciamento Internacional 

LICENCIAMENTO - CICLO DE CINEMA - 2014 

OBRAS VALOR (R$) 

Gosto de Cereja 29.000,00 

Gabbeh 29.000,00 

Tempo de Embebedar Cavalos 29.000,00 

A Maçã 29.000,00 

O Silêncio 29.000,00 

A Esposa Solitária 36.000,00 

Flores do Amanhã 28.000,00 

Paraíso Havaiano 28.000,00 

Poesia 28.000,00 

Singh Is King 30.000,00 

I Love Kuduro 22.239,62  

Virgem Margarida 21.233,00 

Calypso Rose 20.668,28 

Ezra 20.668,28 

O Preço do Perdão 20.668,28 

A Onda 20.000,00 

A Pequena Loja da Rua Principal 25.000,00 

Aimée & Jaguar 26.000,00 

Alemanha Mãe Pálida 25.000,00 

Amen 36.000,00 

Arquitetura da Destruição 22.000,00 

Canções Proibidas 26.000,00 

Hitler’s Mountain Of Stolen Art 21.000,00 

O Casamento de Maira Braun 23.000,00 

O Cuko da Floresta Negra 21.000,00 

Stalingrado, A Batalha Final 29.000,00 

 674.477,46 

 

 

Conteúdo artístico  

PLATAFORMA RÁDIO 

Público: Diverso  

 

 Em 2015, as grades de programação das Rádios Nacional e MEC – AM, 

FM e OC – vão investir na produção e veiculação de conteúdos com recorte 

informativo, esportivo, de utilidade pública, educativo, colaborativo, cultural e 
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musical, consolidando os três eixos temáticos que orientam o reposicionamento das 

emissoras. 

 As Rádios MEC e Nacional, seguindo as diretrizes do Seminário do Comitê 

de Programação e Rede 2013/2014 e as tendências gerenciais das grades das 

emissoras públicas de rádios da Europa e América do Norte, alinharam suas 

programações nos três eixos temáticos.  

O primeiro eixo, que abrange os conteúdos informativos, esportivos e de 

utilidade pública, alinhou a produção e programação das rádios Nacional AM. Já 

o segundo, que recorta os temas colaborativos, experimentais e educativos, norteia 

os conteúdos da rádio MEC AM. Por fim, as grades de programação da MEC FM e 

Nacional FM, que veiculam uma programação voltada exclusivamente para o 

universo cultural e musical, estão enquadradas no Eixo 3. 

Seguindo esse conceito e respeitando as especificidades locais e 

mantendo a tradição histórica, educativa e artística de cada emissora, serão 

elaborados novos planos editoriais, faixas temáticas de programação e plástica 

sonora.  

Duas novas propostas editoriais de grade de programação serão 

apresentadas ao Comitê de Programação e Rede e Conselho Curador ao final de 

cada trimestre de 2015 para validação. 

Com o objetivo de valorizar o acervo das emissoras e a importância da 

MEC e Nacional, até o início do terceiro trimestre a Programação vai preparar uma 

faixa “cult” com os saudosos programas de auditório, radiodramaturgia e humor. A 

proposta da faixa “cult” será implantada nos três eixos de programação. 

No Eixo 1 programas como PRK 30, Balança Mais Não Cai, Repórter ESSO, 

Paulo Gracindo, Armando Barcelos e Cesar de Alencar e novelas como Direito de 

Nascer e Jerônimo, o Herói do Sertão são alguns dos conteúdos já digitalizados e 

programados para a faixa “cult”.  

No Eixo 2 serão resgatados programas de viés educativo como as 

produções do Projeto Minerva. E para o Eixo 3, serão programados concertos 

históricos e entrevistas de grandes artistas que se apresentaram nos microfones da 

rádio MEC. 

A partir de fevereiro, sempre aos sábados, a diversidade musical e 

cultural brasileira também será contemplada pelas rádios Nacional e MEC FM. A 

volta dos programas musicais ao vivo, com a participação de artistas convidados 

que, no formato voz e violão, vão oferecer aos ouvintes da Nacional AM o melhor 

da música popular brasileira.  

Posicionando a programação do Eixo 3, a música clássica também tem 

presença garantida nos estúdios da MEC FM. Durante sessenta minutos, pianistas, 

flautistas e violoncelistas vão executar pequenos concertos, ao vivo. 

Com foco no Eixo 2, que recorta os conteúdos educativos, colaborativos 

e experimentais, a partir de março de 2015 programas da MEC AM pautados por 
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debates e de interesse público serão produzidos fora dos estúdios. Universidades, 

logradouros públicos, casas de leitura, instituições de ensino, museus e afins servirão 

como cenário para a transmissão ao vivo de programas como Todas as Vozes, 

Bate-Papo Ponto Com, Armazém Cultural, etc.  

No sentido de fortalecer a pluralidade e a regionalização dos conteúdos 

na grade de programação das Rádios MEC e Nacional, também por meio de 

ações integradas entre as emissoras da Rede Pública de Rádios, durante 2015 serão 

realizadas coberturas de eventos musicais e culturais Brasil afora.  

Os festejos do Carnaval, a I Edição dos Jogos Mundiais dos Povos 

Indígenas, São João, Festival de Música de Olinda, Porto Musical de Recife, Festival 

Internacional de Música Colonial, Semanas Brasil, da Água e Meio Ambiente, além 

das feiras literárias e pontos de cultura, são eventos e cenários das coberturas 

planejadas e já aprovadas pelo Comitê de Programação e Rede. 

Finalizando o ano, entre setembro e dezembro a Rádio Nacional, nas 

praças Rio, Brasília e Tabatinga, vai promover a realização dos Festivais de Música 

que fomentam e valorizam a produção artística regional. 

 

CONTEÚDO ARTÍSTICOS - RÁDIO 

Título Gênero 

Modelo 

de 

Negócio 

Sinopse Prazo Orçamento 

Alma Blues Musical 
Produção 

própria 

O universo do blues em 

destaque: a história, os 

grandes compositores, 

as melhores bandas, 

instrumentistas, 

novidades e 

lançamentos do blues 

nacional e 

internacional. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

Elas – Vozes 

da MPB 
Musical 

Produção 

própria 

Série de 52 programas 

que conta a história da 

música popular 

brasileira desde os seus 

primórdios, a partir da 

obra de cantoras e 

compositoras nacionais. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

Eles – Vozes 

da MPB 
Musical 

Produção 

própria 

Série de 52 programas 

que conta a história da 

música popular 

brasileira desde os seus 

primórdios, a partir da 

obra de cantores e 

compositores nacionais. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

file:///C:/Users/Moema/AppData/Roaming/alice.basso/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/2CC82DD8.xlsx%23RANGE!_Toc405827327
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CONTEÚDO ARTÍSTICOS - RÁDIO 

Título Gênero 

Modelo 

de 

Negócio 

Sinopse Prazo Orçamento 

Histórias Do 

Frazão 
Musical 

Produção 

própria 

Os fatos históricos e as 

curiosidades dos 

bastidores da Música 

Popular Brasileira no 

relato do produtor e 

memorialista Osmar 

Frazão. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

Jazz Brasil Musical Parceria 

Programa destaca o 

melhor da Música 

Instrumental Brasileira. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

Jazz Livre Musical 
Produção 

própria 

Espaço reservado para 

o jazz contemporâneo e 

a música instrumental 

atual. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

Música de 

Invenção 
Musical 

Produção 

própria 

O programa destaca 

obras musicais e 

experiências sonoras 

realizadas pelos 

compositores/inventores

, ao longo do recente 

século passado e do 

novo século XXI. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

No Tabuleiro 

do Brasil 

Musical/ 

Variedades 
Coprodução 

A legítima música 

regional de todo o país, 

em um programa diário 

apresentado pelo poeta 

potiguar Geraldo do 

Norte.  

Dez/2015 
143.826,00 

2015 

Nossa 

América 
Musical 

Produção 

própria 

Os destaques e grandes 

nomes da música latino-

americana 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

Onde Canta 

o Sabiá 
Musical 

Produção 

própria 

O programa apresenta 

gravações, leitura de 

poemas e agenda de 

lançamentos. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

Ouvindo 

Música 

Musical/ 

Variedades 
Coprodução 

O programa apresenta 

ao ouvinte as minúcias 

das composições, 

arranjos e instrumentos. 

Dez/2015 
84.000,00 

2015 

 Rádio 

Memória 
Musical 

Produção 

própria 

O programa apresenta 

as músicas e áudios que 

compõem o acervo da 

Rádio Nacional do Rio 

de Janeiro. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 
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CONTEÚDO ARTÍSTICOS - RÁDIO 

Título Gênero 

Modelo 

de 

Negócio 

Sinopse Prazo Orçamento 

Rádio 

Mirabilis 
Musical 

Produção 

própria 

O programa propõe 

uma nova escuta do 

veículo rádio, com 

apresentação de temas 

variados e música de 

diferentes períodos.  

Dez/2015 
Custo 

Interno 

 Roda de 

Choro 
Musical 

Produção 

própria 

Programa dedicado ao 

Choro, entrevistas com 

compositores e 

intérpretes e divulgação 

de raridades e 

lançamentos. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

Sons Do 

Brasil 
Musical 

Produção 

própria 

Sons do Brasil apresenta, 

a cada semana, o 

panorama da música 

que é tocada nas 

diversas regiões do país. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

Talento 

Nacional 

Especial 

Musical 
Produção 

própria 

Programa musical 

apresentado aos 

sábados e domingos na 

Rádio Nacional do Rio 

de Janeiro. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

Tanto Mar Musical 
Produção 

própria 

Programa destaca a 

música e a cultura dos 

países de língua 

portuguesa. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

 Ação 

Periferia 

Musical 

/Variedades 
Convênio 

É o espaço do Rap no 

rádio brasileiro. Notícias 

de utilidade pública e 

prestação de serviços. 

Dez/2015 
220.810,00 

2015 

Acervo 

Origens 

Musical 

/Variedades 
Coprodução 

O programa tem foco 

nas raízes da música 

brasileira com base nas 

pesquisas e na coleção 

musical do pesquisador, 

músico e colecionador 

Cacai Nunes. 

Dez/2015 
82.335,12 

2015 

 Amigo da 

Madrugada 

(2014-2015) 

    Musical 
Produção 

própria 

O programa aborda o 

samba de raiz, as 

histórias da nossa 

música, seus autores e 

interpretes. 

Dez/2015 

40.632,00 

2015 
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Título Gênero 

Modelo 

de 

Negócio 

Sinopse Prazo Orçamento 

 Bossa 

Moderna 

(2014-2015) 

Musical Coprodução 

Programa que enfoca 

principalmente a Bossa 

Nova, mostrando as 

influências e a 

continuidade do 

movimento tão 

importante que 

contribuiu para os novos 

rumos da música 

brasileira 

Dez/2015 
15.900,00 

2015 

 Concerto 

Das 

Américas 

Musical  Coprodução 

Os compositores – 

antigos ou atuais – e 

suas obras que, 

historicamente, 

formaram o caminho 

que distingue a música 

das Américas. 

Dez/2015 
48.636,00 

2015 

Ecos De 

Uma Era 
Musical  Coprodução 

Apresentação e análise 

da criação artística, 

com ênfase na música e 

na poesia. 

Dez/2015 
60.000,00 

2015 

Então Foi 

Assim? 

(2014-2015) 

Musical Coprodução 

Entrevistas e narrações 

dos bastidores da 

criação de grandes 

sucessos da música 

brasileira. 

Dez/2015 
48.069,81 

2015 

 Época De 

Ouro (2014-

2015) 

Musical Coprodução 

Com o “Conjunto Época 

de Ouro”, o mais 

tradicional conjunto de 

choro do País, o grupo 

apresenta o melhor do 

gênero e recebe 

músicos e intérpretes 

convidados. 

Dez/2015 

202.650,80 

2015 

 

Expressão 

Literária 

Varieda

des 
Coprodução 

Toda semana, a obra 

de um escritor ou poeta 

da literatura brasileira e 

mundial é abordada no 

programa. 

Dez/2015 
60.000,00 

2015 

 Garimpo 

(2014-2015) 
Musical Coprodução 

Programa voltado à 

nova produção musical 

brasileira, com espaço 

aberto aos artistas e 

selos independentes. 

Dez/2015 
32.436,00 

2015 

 Kinoscope 

(2014-2015) 
Musical Coprodução 

Programa semanal 

dedicado à trilha sonora 

do cinema de todos os 

tempos 

Dez/2015 
83.691,67 

2015 
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Título Gênero 

Modelo 

de 

Negócio 

Sinopse Prazo Orçamento 

 Maestros da 

Mpb (2014-

2015) 

Musical Coprodução 

Programa musical sobre 

a vida e a obra de um 

grande maestro. 

Dez/2015 
49.172,34 

2015 

Momento 

de Jazz 

(2014-2015) 

Musical Coprodução 

As big bands, standards 

e novidades do mundo 

do jazz 

Dez/2015 
21.200,00 

2015 

Puxa o Fole Musical Coprodução 

As músicas e os ritmos 

das legítimas tradições 

do forró, reunidas num 

programa que traduz a 

força da identidade 

cultural nordestina. 

Dez/2015 
91.522,64 

2015 

Radio 

Criolina 

(2014-2015) 

Musical Coprodução 

O programa tem o foco 

na música brasileira 

contemporânea, obras 

de artistas mundiais 

influenciados pelas 

misturas africanas e 

latinas e artistas 

brasileiros dos 60 e 70. 

Dez/2015 
48.740,64 

2015 

Sala de 

Música 

(2014-2015) 

Musical Coprodução 

Programa dedicado à 

música instrumental 

brasileira 

Dez/2015 
16.500,00 

2015 

Som de 

Letra (2014-

2015) 

Musical Coprodução 

Programa que 

apresenta a relação 

entre o texto e a 

música. 

Dez/2015 
42.000,00 

2015 

Som Infinito 

(2014-2015 
Musical Coprodução 

A música sacra, sua 

história e seus signos 
Dez/2015 

15.900,00 

2015 

 Violões em 

Foco (2014-

2015) 

Musical Coprodução 

O programa privilegia as 

novidades, dá 

oportunidade à nova 

geração de violonistas, 

seja do Brasil ou do 

exterior, sem deixar de 

apresentar os grandes 

nomes do instrumento. 

Dez/2015 
24.168,00 

2015 

 Zoasom 

(2014-2015) 

Infantoju

venil 
Coprodução 

Programa de 

variedades voltado 

para o público jovem, 

ao vivo, de auditório. 

Com apresentação de 

bandas e entrevistas. 

Dez/2015 
68.015,95 

2015 

Concertos 

Deutschewelle 
Musical Parceria 

Programa da rádio 

alemã que apresenta 

gravações de concertos 

e festivais europeus. 

Parceria institucional 

com a Rádio Deutsche 

Welle. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

 Concertos Musical Parceria A OSESP é reconhecida Dez/2015 Custo 
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Título Gênero 

Modelo 

de 

Negócio 

Sinopse Prazo Orçamento 

Osesp hoje como uma das 

melhores orquestras da 

América Latina, tendo 

excursionado por várias 

capitais brasileiras, 

interior de São Paulo e 

ainda América Latina, 

Estados Unidos e Europa. 

Interno 

Conexão 

Europa 
Musical Parceria 

A MEC FM transmite 

concertos gravados ao 

vivo pelas emissoras 

públicas da European 

Broadcast Union- EBU. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

Conversa 

Com O 

Autor 

Musical Parceria 

Programa gravado ao 

vivo, no auditório da 

Casa de Leitura, em que 

dois autores da literatura 

nacional são 

entrevistados pela 

jornalista Katy Navarro. 

Parceria institucional da 

Rádio MEC AM- Rio de 

Janeiro com a Casa de 

Leitura, órgão do 

PROLER/Biblioteca 

Nacional. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

Eletroacusticas Musical Parceria 

O programa, dedicado 

à música eletroacústica, 

apresenta repertório 

com obras de 

compositores como 

Pierre Schaeffer, 

Karlheinz Stockhausen, 

Reginaldo Carvalho, 

Jorge Antunes e muitos 

outros. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

 Estúdio F Musical Parceria 

A obra dos grandes 

nomes da música 

brasileira em um 

programa produzido a 

partir dos arquivos de 

áudio do Acervo Funarte. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

Foleviola Musical Parceria 

Música regional, 

apresentando as 

características musicais 

de cada região 

brasileira e seus artistas. 

As peculiaridades dos 

violeiros, cantadores, 

repentistas, gaitistas e 

suas histórias.  

Dez/2015 
Custo 

Interno 
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Título Gênero 

Modelo 

de 

Negócio 

Sinopse Prazo Orçamento 

O Que Há 

De Novo 
Musical Parceria 

Programa comenta os 

lançamentos do 

mercado fonográfico 

da música de concerto. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

 Rádio OSB Musical Parceria 

Parceria da Rádio MEC 

FM e OSB, transmite os 

concertos da Orquestra 

gravados ao vivo no 

Theatro Municipal do Rio 

de Janeiro, além das 

gravações históricas. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

Sintonia Sesc 

Senac 
Musical Parceria 

Programete de 

cidadania produzido 

pelo SESC/SENAC com 

temas variados e 

quadros de meio 

ambiente, cultura, 

saúde, turismo, 

literatura, dicas gerais e 

radionovela. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

Soc. Bras. De 

Psicanálise 
Musical Parceria 

Programete de 

cidadania produzido 

pelo Soc. Bras. de 

Psicanálise 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

 

Supertônica 
Musical 

 

Parceria 

Estimulando o debate em 

torno do gosto musical, o 

programa trata de 

criação e repertório, arte 

e entretenimento. 

 

Dez/2015 

 

Custo 

Interno 

 Vozes do 

Brasil 

Musical / 

Variedades 
Parceria 

Patrícia Palumbo 

comanda o programa 

que entrevista artistas da 

música brasileira e 

também veicula suas 

músicas. 

Dez/2015 
Custo 

Interno 

Novos 

Programas 

de Rádio 

A definir A definir 

Produção/aquisição de 

programas inovadores 

para os Eixos I, II e III 

Dez/2015 
798.000,00 

2015 

Rádios EBC – 

Gestão 

Sistêmica 

- - 

Desenvolver a melhoria 

da gestão estratégica e 

sistêmica das emissoras 

de rádios dando 

continuidade à 

implantação de ações 

transversais a fim de 

manter o posicionamento 

das emissoras e renovar 

os públicos, visando 

alavancar a 

Dez/2015 
2.488.365,52 

2015 

file:///C:/Users/Moema/AppData/Roaming/alice.basso/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/2CC82DD8.xlsx%23RANGE!_Toc405827374
file:///C:/Users/Moema/AppData/Roaming/alice.basso/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/2CC82DD8.xlsx%23RANGE!_Toc405827374
file:///C:/Users/Moema/AppData/Roaming/alice.basso/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/2CC82DD8.xlsx%23RANGE!_Toc405827375
file:///C:/Users/Moema/AppData/Roaming/alice.basso/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/2CC82DD8.xlsx%23RANGE!_Toc405827376
file:///C:/Users/Moema/AppData/Roaming/alice.basso/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/2CC82DD8.xlsx%23RANGE!_Toc405827376
file:///C:/Users/Moema/AppData/Roaming/alice.basso/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/2CC82DD8.xlsx%23RANGE!_Toc405827377
file:///C:/Users/Moema/AppData/Roaming/alice.basso/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/2CC82DD8.xlsx%23RANGE!_Toc405827377
file:///C:/Users/Moema/AppData/Roaming/alice.basso/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/2CC82DD8.xlsx%23RANGE!_Toc405827378
file:///C:/Users/Moema/AppData/Roaming/alice.basso/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/2CC82DD8.xlsx%23RANGE!_Toc405827379
file:///C:/Users/Moema/AppData/Roaming/alice.basso/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/2CC82DD8.xlsx%23RANGE!_Toc405827379


69 
 

CONTEÚDO ARTÍSTICOS - RÁDIO 

Título Gênero 

Modelo 

de 

Negócio 

Sinopse Prazo Orçamento 

programação das Rádios 

da EBC 

Rádio - Eixo 1 

– Informativo 

/ Esportivo e 

Utilidade 

Pública 

- - 

Transmição de conteúdos 

de excelência 

prioritariamente 

informativos, esportivos e 

de utilidade pública 

Dez/2015 
154.806,48 

2015 

Rádio - Eixo 2: 

Educativo / 

Colaborativo 

/Experimental 

- - 

Transmição conteúdos de 

excelência, colaborando 

para a formação e 

qualificação da 

produção radiofônica 

Dez/2015 
372.960,00 

2015 

Rádio - Eixo 3: 

Cultural/Musical 
- - 

Fortalecer e 

potencializar a 

programação musical e 

cultural, ampliando a 

sinergia entre os eixos e 

a diversidade de 

atuação das Rádios EBC 

 
483.868,00 

2015 

Tabatinga - - 

Garantir condições de 

trabalho para a equipe, 

sua formação,  o acesso  

da comunidade local  ao 

sinal da rádio, bem como 

a própria continuidade  

do projeto da Emissora  

na região 

 
Custo 

Interno 

 

Objetivo Específico 3  

Oferecer conteúdo jornalístico para público diverso 

 

Conteúdo jornalístico 

PLATAFORMA TV 

Público: Diverso 

 

 O Jornalismo traz como destaque a proposta de mudança no horário e 

redução do tempo de exibição da edição noturna do Repórter Brasil Noite. A 

mudança de horário implica a modificação de vários programas, inclusive da 

chamada Faixa de Reflexão, com grande impacto na grade de programação.  

 Os propósitos estão centrados na otimização de equipes de jornalismo e 

operações, busca de maior audiência e influência com a redução do tempo e o 

reposicionamento na grade de programação da TV Brasil, em horário que 

conteúdo jornalístico é praticado pelas demais emissoras por ser o mais apropriado 

para os telespectadores. Hoje a EBC apresenta o último telejornal das emissoras 
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abertas na faixa das 18 às 22h. Outro fator importante é a aproximação de horário 

com os telejornais locais que fazem parte da rede, o que permitirá maior 

participação ao vivo das emissoras parceiras no telejornal de rede. 

No plano de trabalho do jornalismo em 2012 já constava o projeto de 

um reestudo do tempo de duração e do horário do Repórter Brasil. De lá pra cá, o 

assunto foi discutido com membros do Conselho Curador e com os profissionais na 

redação. A exibição do telejornal em horário mais cedo foi também tema de 

mensagens na Ouvidoria e na página do telejornal na internet. Agora em 2015 

surge a oportunidade para uma melhor avaliação do assunto, envolvendo as 

diversas áreas da EBC e o próprio Conselho Curador, além dos telespectadores.   

Como primeira medida, a proposta para um projeto de mudança foi 

apresentada na primeira reunião do Comitê de Programação da EBC. Como a 

mudança envolve toda a grade de programação noturna da TV Brasil, será criado 

um grupo de trabalho na Diretoria Geral, com a participação da Diretoria de 

Jornalismo, de Produção e de Programação e conteúdo para analisar a 

programação das 18 às 24 horas. Essa análise vai considerar um estudo da 

audiência dos atuais programas, pesquisas com os telespectadores do telejornal 

que participam com comentários via Ouvidoria e redes sociais, com a repercussão 

dos atuais programas exibidos e com as produções previstas para 2015.  Se houver 

recurso para alguma pesquisa de opinião ela também deverá ser priorizada no 

planejamento da EBC. 

Paralelamente a Empresa negocia uma parceria com a UNB- 

Universidade de Brasília para a realização de uma sondagem/pesquisa sobre o 

telejornal.   

Todo o material levantado e as propostas de mudança serão 

apresentadas ao Conselho Curador.  Em caso da aprovação de mudanças na 

grade, elas serão implantadas após ampla divulgação nos veículos da EBC, nas 

redes sociais e por meia da comunicação institucional da Empresa.  

 

Projeto – Reposicionamento Repórter Brasil Noite 

Projeto Gênero 
Modelo de 

Negócio 
Sinopse Prazo  

Orçamento 

(R$) 

Reposicionamento 

do Repórter Brasil 

Noite na grade da 

TV Brasil 

Jornalístico 
Produção 

Própria 

Levar ao 

telespectador 

informações de 

qualidade com a 

contextualização dos 

fatos, contemplando 

todas as regiões do 

país. 

Junho/2015 

Custo 

interno 

EBC 

Parceria 

com UnB 

para a 

sondagem 

 

 O Jornalismo vai investir também na maior interatividade com o público 

em 2015. A meta é que todo programa ao vivo tenha interatividade e chamadas nas 

grades de programação das Rádios, TV e na Web. Grupos de trabalho, com o 

acompanhamento do Comitê Editorial do Jornalismo, vão definir rotinas para a maior 
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presença do jornalismo nas redes sociais, seja via Twitter, Facebook e WhatsApp ou 

outro aplicativo que surja, facilitando a divulgação dos programas, o contato direto 

com a sociedade civil organizada e o cidadão em geral. 

 

CONTEÚDO JORNALÍSTICO - TELEVISÃO 

Título Gênero 
Modelo de 

Negócio 
Sinopse Prazo 

Orçamento 

(R$) 

Brasilianas.org Jornalismo 
Produção 

Própria 

Rede que integra 

especialistas, 

representantes dos 

setores público e 

privado e o público 

participativo, num 

processo em que o 

conhecimento e a 

discussão de 

projetos sejam 

construídos 

sistematicamente. 

31/12/15 
694.749,90 

2015  

Caminhos da 

Reportagem 
Jornalismo 

Produção 

Própria 

Programa que vai a 

fundo em temas 

que estão por toda 

parte, mas que só 

um grande esforço 

de reportagem 

pode desvendá-los. 

31/12/2015 
717.000,00 

2015  

No Mundo da 

Bola 
Esportivo 

Produção 

Própria 

Debate sobre o 

futebol no Brasil e 

no mundo. 

31/12/2015 
270.600,00 

2015   

Observatório da 

Imprensa 
Jornalismo Coprodução 

O programa analisa 

de forma crítica o 

desempenho da 

mídia. 

31/12/2015 
 1.198.033,52 

2015   

Papo de Mãe Jornalismo Coprodução 

Programa que 

discute a vida em 

família. São os 

adultos de hoje 

conversando sobre 

como formar da 

melhor maneira os 

adultos de 

amanhã. 

31/12/2015 
1.727.482,68 

2015   

Paratodos Jornalismo 
Produção 

Própria 

Uma revista com 

enfoque na cultura 

popular e voltada 

para “jovens de 

qualquer idade”. 

31/12/2015 
433.827,54 

2015   

Repórter Brasil 

Noite 

(em Rede) 

Telejornalismo 
Produção 

Própria 

Telejornal que 

busca 

permanentemente 

a precisão das 

informações e o 

equilíbrio, dando 

31/12/2015 
2.990.968,67 

2015   
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CONTEÚDO JORNALÍSTICO - TELEVISÃO 

Título Gênero 
Modelo de 

Negócio 
Sinopse Prazo 

Orçamento 

(R$) 

voz a todos os 

envolvidos nos 

acontecimentos, e 

promove a 

valorização da 

diversidade e a 

aceitação das 

diferenças. 

Repórter Brasil 

Tarde 

(em Rede) 

Telejornalismo 
Produção 

Própria 

Telejornal que 

busca 

permanentemente 

a precisão das 

informações e o 

equilíbrio, dando 

voz a todos os 

envolvidos nos 

acontecimentos, e 

promove a 

valorização da 

diversidade e a 

aceitação das 

diferenças. 

31/12/2015 
1.069.149,97 

2015  

Repórter DF 

(local) 
Telejornalismo 

Produção 

Própria 

Telejornal local, tem 

como proposta 

oferecer 

informação de 

interesse público; 

cooperar com os 

processos 

educacionais e de 

formação do 

cidadão; fornecer 

espaços e meios 

para o debate 

público acerca de 

temas de 

relevância local; 

apoiar os processos 

de inclusão social, 

bem como 

incentivar a 

participação do 

público 

31/12/2015 
45.000,00 

2015  
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CONTEÚDO JORNALÍSTICO - TELEVISÃO 

Título Gênero 
Modelo de 

Negócio 
Sinopse Prazo 

Orçamento 

(R$) 

Repórter 

Maranhão 

(local) 

Telejornalismo 
Produção 

Própria 

O telejornal traz 

acontecimentos e 

fatos que possam 

ampliar e 

enriquecer o 

debate público 

sobre questões 

relevantes local e 

nacionalmente.  

31/12/2015 
197.465,68 

2015  

Repórter São 

Paulo 

(local) 

Telejornalismo 
Produção 

Própria 

O telejornal trata 

de assuntos que 

representam o 

verdadeiro 

interesse público, 

daquilo que afeta 

efetivamente a 

vida cotidiana dos 

cidadãos de São 

Paulo. 

31/12/2015 
346.113,34 

2015  

Stadium Esportivo 
Produção 

Própria 

Uma revista com 

enfoque na cultura 

popular e voltada 

para “jovens de 

qualquer idade”. 

31/12/2015 
435.906,45 

2015  

Visual Jornalismo 
Produção 

Própria 

Primeiro telejornal 

diário criado para 

levar informação à 

comunidade de 

surdos, estimada 

em cinco milhões 

de brasileiros.  

31/12/2015 
35.000,00 

2015  
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CONTEÚDO JORNALÍSTICO - TELEVISÃO 

Título Gênero 
Modelo de 

Negócio 
Sinopse Prazo 

Orçamento 

(R$) 

Espaço Público Jornalismo 
Produção 

Própria 

Esclarece e 

convida os 

telespectadores a 

participar 

ativamente dos 

debates. Com 

conteúdo voltado 

para o cidadão, 

apresenta novas 

formas de 

interação para que 

este demande, 

critique, sugira e 

participe. 

31/12/2015 

1.057.274,

10 

2015  

Repórter Rio 

(local) 
Telejornalismo 

Produção 

Própria 

Telejornal que 

acompanha os 

principais 

acontecimentos da 

Região 

Metropolitana e do 

interior fluminense.  

31/12/2015 
211.723,43 

2015  

Brasileiros no 

Mundo 
Jornalismo 

Produção 

Própria 

Temas de interesse 

dos brasileiros que 

vivem no exterior 

pautam o 

programa.  

31/12/2015 
260.200,00 

2015  

Brasil Hoje Telejornalismo 
Produção 

Própria 

Boletim de notícias 

com foco nos 

brasileiros que 

moram ou estão de 

passagem no 

exterior 

31/12/2015 
Custo 

Interno 

Conexão 

internacional 
Jornalismo 

Produção 

Própria 

Reportagem 

especial que 

analisa e repercute 

com especialistas, 

assuntos relativos à 

inserção do Brasil 

nos temas 

internacionais de 

relevância. 

31/12/2015 
180.100,00 

2015  

* Por falta de recursos financeiros para investimento, o projeto Nova África foi retirado do Plano de 

Trabalho. Caso haja provimento ao longo do ano, o processo poderá ser reiniciado com a 

publicação do edital para a realização do Pitching da terceira fase do programa. 

 

 

 



75 
 

Conteúdo Jornalístico 

PLATAFORMA RÁDIO 

Público: Diverso 

 

O Radiojornalismo vai intensificar em 2015 a relação com as emissoras 

da Rede Pública de Rádio aproveitando os exemplos vitoriosos das coberturas da 

Copa do Mundo e Eleições. Isto permitirá um ampliação da cobertura nacional 

de jornalismo.  

 

CONTEÚDO JORNALÍSTICO - RÁDIO 

Título Gênero 
Modelo de 

Negócio 
Sinopse Prazo 

Orçamento 

(R$) 

Radiojornalismo 

- DF 
Radiojornalismo 

Produção 

Própria 

Programas 

jornalísticos 

veiculados no 

rádio, que leva ao 

cidadão 

informação de 

qualidade. 

31/12/2015 

 
165.213,50 

2015 

 

Radiojornalismo 

- RJ 
Radiojornalismo 

Produção 

Própria 

Programas 

jornalísticos 

veiculados no 

rádio, que leva ao 

cidadão 

informação de 

qualidade. 

31/12/2015 

507.586,40 

2015 
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Conteúdo Jornalístico 

PLATAFORMA WEB 

Público: Diverso 

 

 A EBC é grande fornecedora de conteúdo de texto, fotos e infográficos, 

por meio da Agência Brasil e de reportagens e programetes radiofônicos na 

Radioagência Nacional. Em 2014 houve a mudança de layout da Agência Brasil e 

da Radioagência Nacional, entretanto as duas páginas ainda apresentam uma 

série de limitações. 

Em 2015 a EBC pretende aprimorar os sites das agências para ampliar 

funcionalidades que permitirão melhor interação com seus públicos. Essas 

melhorias serão fundamentais para o crescimento e a ampliação da distribuição 

do conteúdo das agências, bem como para a ampliação de internautas no 

Portal EBC, site das Rádios e o da TV Brasil. Vale ressaltar que para viabilizar essas 

melhorias já está autorizada a contratação de “Fábrica de Software”, no entanto 

ainda há dependência de orçamento para 2015.  Serão necessários também 

investimentos em infraestrutura para reduzir as quedas constantes durante as 

grandes coberturas.  

Dentre as melhorias propostas na Agência Brasil pode-se destacar a 

inclusão de áudio e vídeo, parâmetros de busca e edição mais eficientes, o 

aumento do número de editorias (várias delas foram eliminadas no atual layout), 

uma maior facilidade no contato direto com o cidadão e identificação das 

fotos e galerias.  

Na Radioagência é preciso aprimorar o layout, uma identificação 

melhor para as demandas das matérias por meio de pesquisa e a inclusão de 

boletins em inglês. Hoje já são disponibilizados boletins em espanhol, a partir de 

uma parceria  com a “Voces del Sur”. 

 

 

CONTEÚDO JORNALÍSTICO - WEB 

Título Gênero 
Modelo de 

Negócio 
Sinopse Prazo 

Orçamento 

(R$) 

Agência Brasil Jornalismo 
Produção 

Própria 

Veículo público 

de notícias que se 

destina a cobrir 

fatos de interesse 

da sociedade 

brasileira. 

31/12/2015 1.138.604,82  

Radioagência Jornalismo 
Produção 

Própria 

Distribuição de 

conteúdos 

radiofônicos da 

EBC e parceiros 

visando o 

fortalecimento da 

cidadania 

31/12/2015 10.000,00  
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Objetivo Específico 4 

Definir padrões sonoros, visuais e cenográficos 

 

Em período de convergência de meios, é fundamental fortalecer a 

imagem do grupo EBC e conectar seus veículos e conteúdos com uma identidade 

visual e sonora coerente, que perpasse as plataformas sem deixar de explorar os 

diferenciais de cada uma. Deve ser explorada a capacidade articulada de 

produzir e distribuir em diferentes formatos para acompanhar o dinamismo da 

comunicação atual, usando a identidade visual e sonora como elemento 

condutor para o telespectador/ouvinte/usuário navegar entre as plataformas da 

EBC. 

A produção de interprogramas e chamadas deve acompanhar a 

mesma linha de identidade do veículo, e os interprogramas precisam refletir os 

valores da comunicação pública e reforçar as diretrizes e as linhas estratégicas da 

programação. Além disso, as peças de interprogramação devem explorar as 

possibilidades multiplataforma com séries que possam ser adaptadas para o rádio 

e utilizadas na web na promoção da comunicação pública. 

Os projetos na tabela abaixo serão desenvolvidos ao longo do ano de 

2015: 

CONTEÚDO ARTÍSTICO, SONOROS E VISUAIS 

Projetos Sinopse Prazo 
Orçamento 

(R$) 

Produção e entrega de 

trilhas musicais originais 

e exclusivas 

Produzir trilhas musicais 

originais e exclusivas sob 

demanda e alimentar o banco 

de trilhas da EBC. 

Dezembro/15 
295.465,00 

2015 

Licenciamento não 

exclusivo de banco de 

trilhas 

Renovação e contratação de 

empresas que fornecem 

coleção de trilhas musicais 

(banco de trilhas) através de 

licenciamento não exclusivo. 

Dezembro/15 
48.537,33 

2015 

Produção e publicação 

de planilhas musicais 

para pagamentos de 

direitos autorais 

Produzir e publicizar planilhas 

de execução musical com as 

obras musicais executadas 

pelas emissoras da EBC, 

visando o pagamento ao 

órgão arrecadador 

responsável pelo recolhimento 

dos direitos de execução 

musical, e sua distribuição aos 

detentores dos direitos 

autorais. 

Dezembro/15 
744.000,00 

2015 

Contratação de 

escritório sincronização 

para pagamentos de 

direitos de 

sincronização 

Regularizar pagamento de 

direitos autorais relativos à 

sincronização musical. 

Dezembro/15 
1.000.000,00 

2015 

callto:2.200.000,00
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CONTEÚDO ARTÍSTICO, SONOROS E VISUAIS 

Projetos Sinopse Prazo 
Orçamento 

(R$) 

Criação e produção de 

peças de identidade 

visual 

Fortalecer a identidade visual 

de cada veículo e conectar as 

plataformas em caso de 

coberturas e temas de 

destaque 

Dezembro/15 
30.000,00 

2015 

Reestruturar área de 

cenografia 

Implantação e integração da 

área de Cenografia nas 

praças Rio, São Paulo e Brasília 

Dezembro/15 
300.000,00 

2015 

Reestruturar área de 

estilismo 
Reestruturar a área de estilismo Dezembro/15 

250.000,00 

2015 

Reestruturar área de 

figurino 

Qualificar a imagem dos 

apresentadores nos veículos 

da EBC. 

Dezembro/15 
100.000,00 

2015 

Interprogramas 

Pesquisar, criar e roteirizar 

séries que reflitam os valores 

da Comunicação Pública.  

Dezembro/15 
Custo 

Interno 

 

Objetivo Específico 5  

Consolidar a presença no setor esportivo 

 

Pelo terceiro ano consecutivo a TV Brasil exibirá o Campeonato 

Brasileiro de Futebol da Série C. Em 2014, nas transmissões, a EBC manteve bons 

patamares de audiência, alcançando uma média de 1,21 em Recife, 0,81 em 

Salvador e 0,51 no Distrito Federal. Também em 2014, pela primeira vez, a EBC 

firmou contratos de sublicenciamento dos direitos da Série C, no valor de R$ 1,17 

milhões e de quotas de publicidade institucional, no valor de R$ 1,58 milhões, 

totalizando R$ 2,75 milhões que ajudaram substancialmente na composição 

financeira do negócio.  

No ano de 2015, as cinco regiões brasileiras estão representadas. Os 

clubes participantes serão inicialmente divididos em dois grupos de 10 clubes. O 

Grupo A, representado em sua maioria por times do eixo norte-nordeste e por dois 

times do centro-oeste, é composto pelo Fortaleza/CE, Salgueiro/PE, ASA/AL, 

Botafogo/PB, Águia/PA, Cuiabá/MT, Vila Nova/GO, América/RN, Icasa/CE e 

Confiança/SE. Já o Grupo B, representado por times do eixo sul-sudeste, é 

composto pelo Madureira/RJ, Guaratinguetá/SP, Juventude/RS, Guarani/SP, 

Caxias/RS, Tupi/MG, Brasil/RS, Londrina/PR, Tombense/MG e Portuguesa/SP. 

Apresentado como teste no final de 2014, o Campeonato Brasileiro de 

Futebol Feminino poderá retornar em 2015, ainda dependendo de negociação 

com os detentores dos direitos. Para o rádio, a EBC já adiantou tratativas no 

sentido de adquirir os direitos para exibição da Copa América 2015 e dos Jogos 
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Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Também estão em negociação, para rádio, 

TV e web, os direitos para exibição dos Jogos Paralímpicos. 

CONTEÚDO JORNALÍSTICO - ESPORTE 

Título Gênero 
Modelo 

de 

Negócio 

Sinopse Prazo Público-alvo 
Orçamento 

(R$) 

 

SÉRIE 

“C” 

 

Esportivo Produção 

própria 

Regionalizar a 

programação da 

TV Brasil, 

promover a 

cidadania a 

partir do esporte. 

Novembro 

2015 

Telespectadores 

interessados em 

eventos 

esportivos 

9.991.618,67 

2014 

408.000,00 

2015 

Jogos 

Olímpicos 
Esportivo Produção 

própria 

Aquisição de 

direitos para 

transmissão de 

rádio 

Novembro

2015 

Telespectadores 

interessados em 

eventos 

esportivos 

300.000,00 

2015 

Futebol 

Feminino 
Esportivo Produção 

própria 

Regionalizar a 

programação da 

TV Brasil, 

promover a 

cidadania a 

partir do esporte. 

Novembro 

2015 

Telespectadores 

interessados em 

eventos 

esportivos 

 

700.000,00 

2015 

 

 

 

 

Objetivo Específico 6 

Dar visibilidade aos conteúdos de países africanos de língua portuguesa e latino-

americanos 

 

 Atualmente a EBC tem em sua grade de programação conteúdos 

produzidos por países africanos de língua portuguesa e conteúdos que tratam da 

temática racial, tais como a série “Nova África”, o programa “Nação”, a novela 

Windeck e filmes africanos contemporâneos. 

A série “Nova África” já está em sua segunda temporada e tem como 

objetivo divulgar a realidade africana, buscando aproximar o Brasil e os brasileiros 

dos povos africanos. Nesta segunda temporada, a série faz uma viagem por 30 

países africanos, para revisitar o passado e conectar o Brasil ao terceiro maior 

continente do mundo.  

O programa “Nação” apresenta temas relacionados à história, à cultura e 

à diáspora africana. Com foco na ressignificação histórica e cultural gaúcha, 
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propõe uma reflexão sobre os valores e conceitos civilizatórios da ancestralidade 

africana. 

A novela Windeck, que estreou em novembro de 2014, como parte das 

celebrações do Mês da Consciência Negra e do aniversário da independência 

de Angola, continuará na grade de programação da TV Brasil durante o primeiro 

semestre de 2015.  

Primeira produção do gênero feita integralmente em um país africano de 

língua portuguesa, a novela já foi exibida com grande sucesso pelas TVs públicas 

de Angola (TPA) e Portugal (RTP) e ganhou ampla repercussão na imprensa, bem 

como na programação dos veículos da EBC. Temas polêmicos que surgiram na 

trama, como o tratamento dispensado a trabalhadores domésticos e violência, 

ganharam espaço em debates em todos os veículos da EBC e redes sociais. 

Entidades representativas de vários segmentos sociais auxiliaram os profissionais 

da EBC a identificar possíveis problemas e a tratar deles em um sentido 

construtivo. A iniciativa foi apoiada pela SEPPIR – Secretaria Especial da 

Promoção das Políticas de Igualdade Racial – e ganhou a simpatia de vários 

setores do movimento negro, convidados a participar de grupos focais desde 

antes do início da exibição, programada para 23h por causa da classificação 

indicativa, de 16 anos. 

Em 2015 a EBC passará a integrar, como membro, o Programa de Fomento 

à Produção e Difusão de Conteúdos Audiovisuais da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP). O CPLP é composto por três linhas de ação 

sistematizadas, que visam a capacitação, coprodução e teledifusão de 

conteúdos audiovisuais, a partir de um modelo de operação em rede, por meio 

da qual, e de forma simultânea, cada Estado/Região participante coproduz obra 

(s) audiovisual (ais) e assegura a teledifusão das mesmas através de emissoras 

públicas de televisão. 

Em relação aos conteúdos produzidos por países latino-americanos, a EBC 

tem em sua grade de programação os programas “Soy Loco Por Ti Cinema”, 

“América Latina Tal Como Somos”, além de acordos firmados pontualmente com 

aqueles países. 

O Programa “Soy Loco Por Ti Cinema” é composto por uma série de filmes 

produzidos em países da América Latina, Espanha e Portugal. São filmes de 

comédia, drama, policial e de ação, que chegam para divulgar a história, os 

costumes e a cultura do povo ibero-americano. Em cada nova sessão é possível 

conhecer diretores, produtores, atrizes e atores que atuam em outras praças, bem 

como acompanhar a produção cinematográfica. 

O programa “América Latina Tal Como Somos” busca promover o 

intercâmbio e a integração dos 20 países latino-americanos. Resultado de uma 

parceria da TV Brasil com a TAL (Televisión América Latina), o programa tem eixos 

temáticos como arte, cultura, comportamento, viagens, documentários e história. 
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CONTEÚDO ARTÍSTICO - TELEVISÃO 

Título Gênero 
Modelo de 

Negócio 
Sinopse Prazo Orçamento (R$) 

Programa 

CPLP 

Audiovisual 

 

Variedades Parceria 

Oferecer 50 horas 

de conteúdo 

contemporâneo, 

inédito e gratuito, 

de material 

totalmente 

financiado via 

CPLP 

 

Dezembro 

2015 

 

Custo Interno 

 

 

Objetivo Específico 7 

Estimular a produção audiovisual independente 

 

O estímulo à produção audiovisual independente será reforçado por 

meio de uma parceria firmada entre a EBC e a Ancine, no qual a EBC será 

responsável por operar uma Linha de Produção exclusiva para as TVs Públicas.  O 

pacote de investimentos inicial, oriundo do Fundo Setorial do Audiovisual, 

totalizará R$ 60 milhões, e será distribuído entre cinco editais regionais, para a 

realização de obras audiovisuais independentes com o objetivo de qualificar a 

programação de 33 TVs educativas e culturais e de mais de 100 canais de TVs 

comunitárias e universitárias, de todo o País. Este montante deverá gerar mais de 

260 horas de conteúdo inédito, planejado para entrega a partir do segundo 

semestre de 2015. 

Essa importante parceria está fundamentada no programa Brasil de 

Todas as Telas, que é uma ampla ação governamental que visa transformar o País 

em um centro relevante de produção e programação de conteúdos audiovisuais. 

Utilizando recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), o programa conjuga 

diferentes modalidades de operação financeira, articula parcerias público-

privadas e propõe novos modelos de negócios. Os editais de convocação foram 

lançados no dia 17/12 em evento da Ancine.  

Os conteúdos propostos deverão se enquadrar em três categorias: 

documentário, ficção e animação. O Comitê de Planejamento Executivo, do qual 

a EBC é parte, definiu as referências temáticas em Seminário que contou com a 

participação de emissoras de TV do campo público e de especialistas na área do 

audiovisual. As principais referências temáticas são: a cidadania, a convivência 

dos contrários, o reconhecimento das diferenças como valor, a construção da 

identidade, o conhecimento como forma de apropriação do mundo, dentre 

outras. 

Para participar, os projetos deverão ser inscritos e passar por instâncias 

de avaliação técnica, jurídico-administrativa, de mérito e defesa oral. Somente 

após ser selecionado, há decisão sobre o investimento. 
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CONTEÚDO ARTÍSTICO – TELEVISÃO/RÁDIO 

Título 
Modelo de 

Negócio 
Sinopse Público-alvo Prazo 

Orçamento 

(R$) 

Execução 

da Linha de 

Produção 

de 

conteúdos 

destinados 

às TVs 

Públicas. 

Coprodução 

Execução do 

programa 

federal de 

incremento à 

produção de 

conteúdos para 

TVs públicas, 

fazendo o 

repasse de 

recursos 

previstos no 

ajuste ad hoc 

firmado entre a 

EBC e a 

Associação de 

Comunicação 

Educativa 

Roquette Pinto 

(ACERP) 

Telespectadores 

da TV Brasil 
31/12/15 

625.050,00 

60.000.000,00 

(Ancine) 

 

 

 

Objetivo Específico 8 

Manter o título de maior exibidora de filmes nacionais em TV aberta 

 

 Seguindo a tradição, a TV Brasil está preparada para manter o título de 

maior exibidora de filmes nacionais em TV aberta. Em 2015 estarão disponíveis para 

serem exibidos 174  títulos inéditos na TV Brasil, entre longas, médias e curtas, ficção 

e documentários.  

 Destaca-se a aquisição de um pacote de filmes do novíssimo cinema 

brasileiro, de autoria de jovens cineastas premiados em festivais nacionais e 

internacionais. 

  

AQUISIÇÃO DE CONTEÚDO – LICENCIAMENTO (2014) 

FILMES VALOR (R$) 

Circular 11.000,00 

Esses Moços 11.000,00 
Anuska, Manequim e Mulher 8.000,00 
Besame Mucho 11.000,00 
O Cortiço 10.000,00 
Paula – A História de uma Subversiva 8.000,00 



83 
 

AQUISIÇÃO DE CONTEÚDO – LICENCIAMENTO (2014) 

FILMES VALOR (R$) 

Claun 18.000,00 
A Festa da Menina Morta 10.000,00 
Narradores de Javé 6.000,00 
O País do Desejo 12.000,00 
O Rei do Samba 8.000,00 
Árido Movie 13.000,00 
Nome Próprio 15.000,00 
Lara 13.000,00 
Noite de Reis 11.000,00 
Disparos 15.000,00 
Filhas do Vento 8.000,00 
Eles Não Usam Black-tie 14.000,00 
São Bernardo 14.000,00 
No Lugar Errado  12.000,00 
Nove Crônicas para um Coração aos Berros 12.000,00 
Augustas 13.000,00 
Eles Voltam 15.000,00 
Esse Amor que nos Consome 13.000,00 
As Hiper Mulheres 12.000,00 
Eu não a menor ideia do que eu tô fazendo com a minha vida 15.000,00 
Avanti Popolo 13.000,00 
No Meio da Rua 11.000,00 
O Sol do Meio Dia 11.100,00 
Garoto Cósmico 11.000,00 
Valsa para Bruno Stein 11.000,00 
Meu Mundo em Perigo 11.000,00 
O Sal da Terra 11.000,00 
Em Teu Nome 11.100,00 
Questão Moral 11.000,00 
Curitiba Zero Grau 11.100,00 
Embargo 11.000,00 
Centro de Gravidade 11.000,00 
Astro, Uma Fábula Urbana em um Rio de Janeiro Mágico 13.000,00 
Menos que Nada 13.100,00 
3 Efes 11.100,00 
Total 479.500,00 
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AQUISIÇÃO DE CONTEÚDO – LICENCIAMENTO (2014) 

MÉDIAS VALOR (R$) 

A Musa Impassível  8.000,00 

Quando a Casa é a Rua 14.000,00 
O Resfolego do Rei 18.000,00 
Coutinho.doc – Apartamento 608 6.000,00 
Nobreza Popular 6.000,00 
Rios Voadores 5.000,00 
Mangueira do Amanhã 5.000,00 
Na Trilha do Bonde 4.500,00 
Cinema Novo 5.000,00 
Narradores – Memórias Afetivas do Futebol 10.000,00 
Suíte Cabocla 12.000,00 
3P 5.000,00 
55s4’ – A Virada 5.000,00 
A Luta Continua – Um Documentário em 12 Rounds  5.000,00 
A Valsa do Pódio 5.000,00 
A Volta ao Mundo de Anésio Argenton 5.000,00 
Aida dos Santos, uma Mulher de Garra 5.000,00 
Brilho Imenso, a História de Cláudio Kano 5.000,00 
De Olaria a Helsinque: a História de um Salto 5.000,00 
Ippon – A Superação Olímpica de Rogério Sampaio 5.000,00 
Maria Lenk – A Essência do espírito Olímpico 5.000,00 
No Meio do Caminho Tinha um Obstáculo 5.000,00 
O Brasil na Terra do Misha 5.000,00 
O Salto de Adhemar 5.000,00 
Ouro, Prata, Bronze e... Chumbo 5.000,00 
Pátria 5.000,00 
Reinaldo Conrad: A Origem do Iatismo Vencedor 5.000,00 
Um Homem que Voa: Nelson Prudêncio 5.000,00 
Viagem, o Saque Mudou o Vôlei 5.000,00 
México 1968 – A Última Olimpíada Livre 5.000,00 
Mulheres Olímpicas 5.000,00 
Total 193.500,00  
 

AQUISIÇÃO DE CONTEÚDO – LICENCIAMENTO (2014) 

CURTAS VALOR(R$) 

Jonas e a Baleia 3.000,00 

O Nome Dele (o Clóvis) 3.000,00 
Maio, Nosso Maio 8.000,00 
A Espera 3.000,00 
A Verdadeira História da Bailarina  de Vermelho 3.000,00 
Erros 10.000,00 
O Balãozinho Azul  10.000,00 
O Bebê de Tarlatana Rosa – O Filme 3.000,00 
Cantos do Trabalho: Cacau 3.500,00 
Cantos do Trabalho: Cana-de-Açucar 3.500,00 
Cantos do Trabalho: Mutirão 3.500,00 
Ecologia  3.500,00 
Maioria Absoluta 3.500,00 
Megalópolis 3.500,00 
Nelson Cavaquinho  3.500,00 
Partido Alto 3.500,00 
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AQUISIÇÃO DE CONTEÚDO – LICENCIAMENTO (2014) 

CURTAS VALOR(R$) 

Pedreira de São Diogo 3.500,00 
Negros de Cedro  2.000,00 
Mr. Abrakadabra! 3.000,00 
Rádio Gogó 4.000,00 
Total 83.500,00 
 

 

AQUISIÇÃO DE CONTEÚDO – LICENCIAMENTO (2014) 

LONGAS DOCUMENTÁRIOS VALOR (R$) 

Kátia 30.000,00 

Doméstica 10.000,00 
Entre a Luz e a Sombra 8.00,00 
Marcelo Yuka no Caminho das Setas 12.000,00 
Meu Brasil 8.000,00 
Favela on Blast 10.000,00 
O Fim do sem Fim 6.000,00 
Hércules 56 8.000,00 
Vou Rifar Meu Coração  8.000,00 
Deixa que Eu Falo 12.000,00 
Paulo Moura – Alma Brasileira 13.000,00 
Reidy, a Construção da Utopia 10.000,00 
Dalua Downhill 12.000,00 
Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado 13.000,00 
Raça 16.000,00 
Soldado de Deus 10.000,00 
ABC da Greve 11.000,00 
Barra 68 – Sem Perder a Ternura 13.000,00 
Romance do Vaqueiro Voador 7.000,00 
Os Dias com Ele 11.000,00 
A Cidade É uma Só? 11.000,00 
Futuro do Pretérito: Tropicalismo Now! 11.000,00 
Um Lugar ao Sol 11.000,00 
2012 – Time for Change 11.000,00 

Total 272.000,00 
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Objetivo Específico 9 

Ampliar a realização de coberturas multimídia de fatos ou datas marcantes do ano 

 A perspectiva multiplataforma que começa a ser implantada na 

Empresa tem como objetivo potencializar os conteúdos ofertados aos cidadãos, 

bem como ampliar a sinergia entre as plataformas da EBC. A ideia é que cada 

projeto proporcione maior identificação e múltiplas possibilidades de acesso do 

público ao que é produzido. Um dos grandes carros-chefe para essa perspectiva é 

a cobertura dos eventos em que todas as áreas se reúnem para entregar ao 

telespectador, ouvinte e internauta diversos conteúdos sobre um mesmo tema. 

Este ano as equipes vão se envolver com a cobertura de especiais e eventos 

conforme o calendário anexo. Buscando ampliar ainda mais este escopo, o 

trabalho pretende inserir a Rede Nacional de Comunicação Pública, dando ainda 

mais visibilidade à diversidade cultural brasileira e fortalecendo este importante 

espaço de construção do sistema público no Brasil. 

 

CONTEÚDO ARTÍSTICO - TELEVISÃO 

Título 

Modelo 

de 

Negócio 

Sinopse Público-alvo Prazo 
Orçamento 

(R$) 

Eventos/TV 
Produção 

própria 

Criação e 

produção de 

eventos e 

especiais para 

coberturas 

integradas com 

ações transmídia 

e crossmídia. 

Telespectadores 

da TV BRASIL 

DEZ-2015 

 

490.000,00 

2015 

 

CONTEÚDO ARTÍSTICO - RÁDIO 

Título 

Modelo 

de 

Negócio 

Sinopse Público-alvo Prazo 
Orçamento 

(R$) 

Eventos/ 

Rádio 

Produção 

própria 

Produção de 

coberturas 

artísticas 

especiais de 

eventos-chave 

para a cultura 

musical brasileira. 

Ouvintes das 

Rádios EBC 
DEZ-2015 Custo Interno 
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PROGRAMAÇÃO -  CONTEÚDO TV/RÁDIO/WEB 

Título 

Modelo 

de 

Negócio 

Sinopse Público-alvo Prazo 
Orçamento 

(R$) 

Projeto 

Jovem 

Diário 

Produção 

própria 

Programa jovem, 

diário, exibido 

simultaneamente 

na rádio, na 

televisão e na 

internet visando 

ampliar a 

participação dos 

jovens na 

programação da 

TV Brasil. 

Diversos DEZ-2015 Custo Interno 
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Objetivo Específico 10 

Investir na integração entre veículos e ampliar a participação do público interno e 

externo 

 

A criação de uma Central de Pauta vai facilitar os esforços que já estão 

sendo empreendidos para a integração dos veículos de todas as plataformas da 

EBC. 

O Jornalismo quer também uma maior aproximação com a sociedade 

civil e uma ampla sintonia com as redes sociais promovendo mecanismos para 

uma participação efetiva do público interno e externo na sugestão de pautas. As 

Redes Públicas de Rádio e Televisão incluindo as emissoras universitárias e 

comunitárias poderão ser mais utilizadas por meio da central de pauta, ampliando 

o raio de cobertura jornalística da EBC. 

Um grupo precursor, criado informalmente em novembro de 2014, já 

vem levantando todos os procedimentos que existem hoje no Jornalismo, suas 

virtudes e falhas, e vai apresentar um primeiro relatório ao final de janeiro com 

soluções práticas que podem ser implementadas de imediato independente da 

contratação de desenvolvedores de sistemas via “Fábrica de Softwares”, que 

depende de dotação orçamentária. 

A Central vai permitir que todos os veículos recebam informações no 

mesmo momento. Para isto um e-mail único, pauta@ebc.com.br, concentrará 

todos os e-mails que hoje chegam por pelo menos oito canais diferentes. Essa 

simples providência vai permitir que uma informação ou sugestão de pauta 

chegue a todos os veículos e ao remetente a certeza de ter atingido todos eles. O 

que já está em testes com relação aos e-mails será estendido para as demais 

formas de comunicação, como telefone, whatsapp, correspondências aos mais 

modernos meios eletrônicos de se comunicar.  

A Central deve também permitir que todos saibam as pautas que estão 

produzidas e que possam colaborar entre si, evitando-se repetição de trabalho ou 

de pesquisa. A mudança da pauta em programas de texto para bancos de dados 

está sendo avaliada. 

A Central terá uma agenda com datas comemorativas, históricas e 

acontecimentos marcantes. Ela já começa 2015 com cerca de 1200 ítens 

disponibilizados para qualquer integrante do jornalismo. Esta agenda vai permitir 

um melhor planejamento das coberturas, de forma integrada. 

A criação de uma lista única de fontes a serviço de todos os veículos é 

outro grande desafio com uma rica relação de contatos da Sociedade Civil, Ongs, 

Rádios e TVs Comunitárias, Rádios e TVs Universitárias, Rede Pública de Rádio e TV, 

TVs e Rádios Públicas no Exterior, Brasileiros no Exterior, etc. Esta lista inicia 2015 com 

quase 1000 registros. É através dela que a EBC vai conseguir uma maior 

aproximação com as pessoas e entidades que poderão enriquecer a cobertura 

jornalística da Empresa. 
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Objetivo Específico 11 

Assegurar acessibilidade ao público com algum tipo de deficiência 

 
Os processos relativos às contratações dos serviços de Audiodescrição e 

Closed Caption tramitaram desde o primeiro semestre de 2014 e sofreram algumas 

diligências, sendo que a principal, que demandou maior tempo, foi relativa ao 

esclarecimento de que a EBC não está apta a realizar os serviços com os recursos 

de equipamentos e pessoal disponíveis na Empresa. 

Esclarecidos os fatos, os processos seguiram para licitação e ambos 

sofreram impugnações de empresas concorrentes, o que também demandou 

tempo e acabou por inviabilizar as contratações no exercício de 2014. 

Para o ano de 2015, está previsto na programação orçamentária o valor 

de 3.960.000,00 para contratação dos serviços de recursos de acessibilidade para a 

programação da TV Brasil.  

 

PROGRAMAÇÃO - ACESSIBILIDADE 

Título Sinopse 
Público

-alvo 
Prazo 

Orçamento 

(R$) 

Acessibilidade 
Contratação de serviços de 

acessibilidade de audiodescrição 

e legenda oculta (closed  caption) 

Pessoas 

com 

deficiên

cia 

Dez/201

5 
3.960.000,00 

2015 

 
As metas do Projeto de Acessibilidade prevêem 100% da programação 

da TV Brasil com legenda oculta e no mínimo 6 horas semanais de audiodescrição 

(312 horas/ano) conforme prevê a Portaria nº 188/2010 Ministério das 

Comunicações, para o ano de 2015. 

 

Avanços no projeto de acessibilidade estão previstos, contudo, estão 

sujeitos à disponibilidade de recursos. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

“Ampliar o alcance a distribuição de conteúdos” 

 

Objetivo Específico  

Intercambiar conteúdos com emissoras de televisão de outros países 

A TV Brasil Internacional é o canal da TV Pública para o exterior. Por meio 

de sua programação os emigrantes brasileiros conectam-se com o país, sua 

cultura e suas principais notícias. Ao mesmo tempo em que faz isso, o canal 

também leva o Brasil e sua cultura para 66 países. Por estar presente em tantos 

países, pensou-se que a TV Brasil Internacional também deveria assumir um papel 

social no mundo. Decidiu-se, inicialmente, por contribuir para o fortalecimento das 

relações entre África e América Latina, testemunhando a valorização das culturas 

dos países desses continentes e discutindo temas que lhes são caros. 
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Em 2014 foi iniciado um projeto para desenvolver uma faixa de 

programação especial AFRO-LATINA com a inclusão de programas realizados por 

TVs e centros de produção audiovisual dos países dos dois continentes. O Projeto 

foi incluído no Plano de Trabalho 2014 da EBC. Para se efetivar o plano, foram 

realizadas rodadas de negociação com possíveis parceiros para convênios de 

intercâmbio de conteúdos, sem ônus para as partes, e com liberdade criativa total.  

Foi construído junto com a área jurídica da EBC um modelo de 

Convênio Internacional especialmente para este fim. Já foram firmados até o 

momento Convênios de Intercâmbio com a Universidad Trés de Febrero - UNTREF 

(ARGENTINA), Televisión Publica de Colômbia - TELEMEDELLÍN (COLÔMBIA), 

Universidad de Medellín (COLÔMBIA), Casa de la Cultura Ecuatoriana Bejamin 

Carrión - CCE (EQUADOR), Fundación Albatros Media (PANAMÁ), TV PERU (PERU), 

Televisión Nacional de Uruguay - TNU (URUGUAI), Canal ONZE TV (MÉXICO), TV 

Pública de Angola - TPA (ANGOLA). Por estes Convênios, a EBC já recebeu 76 horas 

de programação via FTP ou ITVRP, totalmente sem ônus.  

Ainda estão em curso final as negociações com a TV CIUDAD 

(URUGUAI), TV PÚBLICA DE ARGENTINA (ARGENTINA), TV Pública de Cuba (CUBA), 

CCTV para América Latina (TV Pública da China na América Latina - com sede no 

Brasil), CANAL 13 (COLÔMBIA), TV PÚBLICA DA COSTA DO MARFIN. Outras emissoras 

estão sendo contatadas e estão discutindo a proposta com a equipe da TV Brasil 

Internacional. 

A Diretoria de Produção atenderá ao objetivo específico “intercambiar 

conteúdos com emissoras de televisão de outros países” por meio das 

coproduções “Vila Sésamo”, “Mundorama”, “Migrópolis” e “Patrimônios Imateriais”, 

detalhados no objetivo estratégico 5 – “Oferecer conteúdo diversificado e atrativo 

de forma integrada, interativa e colaborativa”.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 

“Preservar e proporcionar acesso e utilização da memória, história e acervo da 

EBC.” 

 

Objetivo Específico  

Preservar o acervo da EBC 

 

Pensando na preservação do patrimônio cultural herdado pela EBC, 

oriundo da produção audiovisual, sonora e iconográfica de emissoras públicas de 

rádio e televisão do Brasil, além de seu próprio acervo, produzido e armazenado 

desde sua criação, o projeto “Plano de Preservação, Disponibilização e Incentivo à 

utilização dos Acervos EBC” tem como objetivo criar e implementar política para 

preservar, disponibilizar e viabilizar o acesso aos acervos das emissoras EBC, 

considerando-se o registro histórico, a memória contemporânea, preservação e 

gestão da informação. 

O projeto está dividido em três macroatividades, que compreendem: 

1) Preservação, com planejamento para a higienização, classificação, 

avaliação, catalogação e digitalização das mídias históricas, além 

da transcrição dos metadados referentes aos conteúdos em bases 
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de dados (MAM e Iacervo) auxiliando na preservação da 

informação e do conteúdo arquivado; e ainda Projeto de Gestão da 

Informação, onde os sistemas de informação sobre os conteúdos da 

EBC estejam integrados, compartilhando de forma ampla todo o 

conteúdo e conhecimento sobre a produção histórica e recente; 

2) Disponibilização, com o projeto de criação de área no Portal EBC 

para o acervo, onde os acervos já digitalizados estarão disponíveis 

para consulta pública, através da visualização e com um formulário 

dedicado a solicitações do acervo para utilização em 

documentários, filmes, trabalhos acadêmicos, publicações e demais 

utilizações; 

3) Incentivo ao uso, com a validação da norma de cessão e uso dos 

acervos – direitos autorais e patrimoniais, que prevê a cessão dos 

acervos aos diversos públicos de interesse, principalmente sem fins 

lucrativos, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação. 

PROGRAMAÇÃO - ACERVO 

Projeto 

Modelo  

de 

Negócio 

Sinopse Público-alvo Prazo 
Orçamento 

(R$) 

Campanha de 

sensibilização e 

programa de 

treinamento e 

capacitação para a 

catalogação de 

conteúdos produzidos 

pelas plataformas EBC 

no sistema Iacervo. 

Produção 

própria 

Padronização 

e 

sistematização 

das 

informações 

produzidas 

pelos veículos 

EBC 

Usuários do 

iAcervo na TV 

Brasil DF, NBR, 

TV Brasil 

Internacional 

e Rádios 

Nacional AM, 

FM E Nacional 

Amazônia em 

Brasília. 

26/06/2015 

 

15.000,00 

2015 

Gestão dos Acervos 

EBC - DF 

Produção 

própria 

Continuidade 

dos processos 

de tratamento 

do acervo 

audiovisual e 

sonoro da EBC 

Veículos das 

plataformas 

EBC e público 

externo. 

31/12/2015 47.300,00 

2015 

Gestão dos Acervos 

EBC - RJ 

Produção 

própria 

Continuidade 

dos processos 

de tratamento 

do acervo 

audiovisual e 

sonoro da EBC 

Veículos das 

plataformas 

EBC e público 

externo. 

31/12/2015 785.000,00 

2015 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 

“Fortalecer as relações institucionais com públicos estratégicos” 

 

Objetivo Específico  

Aprimorar o processo de empacotamento de entrega das emissoras da RNCP/TV 

A qualificação do relacionamento e a intensificação da troca de 

conteúdos são os principais objetivos da EBC no processo de construção da Rede 

Pública de TV em 2015. Isso significa que serão aprofundados os mecanismos de 

relacionamento entre os setores da TV Brasil e das emissoras associadas em todo o 

país. Mais do que o relacionamento das direções das instituições, a consolidação 

da RPTV exige que as áreas de programação, produção, jornalismo, engenharia, 

operações, entre outros, mantenham uma relação cotidiana e consigam integrar 

seus processos comuns. Ainda nesse sentido, pretende-se discutir com as direções 

das emissoras associadas os processos de participação da sociedade na gestão 

das emissoras públicas, como determina a lei de criação da EBC. Um dos métodos 

para aprofundar o relacionamento entre as instituições é a realização de 

encontros setoriais, reunindo os responsáveis pelas áreas afins de todas as 

emissoras da Rede. 

Para este ano um dos principais desafios é o da formalização da Rede 

Pública de Rádio. Foi elaborado um projeto de Norma de Rede de Rádio que será 

apresentado para análise da Diretoria Executiva no primeiro semestre do ano. 

Para o segundo semestre está prevista a construção de um novo modelo de 

contrato de parceria. A rede de rádios terá como prioridade a troca de 

conteúdos e, quando for o caso, para a transmissão conjunta de eventos a 

exemplo da transmissão dos jogos da Copa do Mundo de Futebol em 2014, 

experiência que contou com a participação de 33 emissoras.  

 

Gestão dos Acervos 

EBC - MA 
Produção 

própria 

Continuidade 

dos 

processos de 

tratamento 

do acervo 

audiovisual e 

sonoro da 

EBC 

Veículos das 

plataformas 

EBC e 

público 

externo 

31/12/2015 2.700,00 

2015 

Gestão dos Acervos 

EBC - SP 

Produção 

própria 

Continuidade 

dos processos 

de tratamento 

do acervo 

audiovisual e 

sonoro da EBC 

Veículos das 

plataformas 

EBC e público 

externo 

31/12/2015 
Custo 

Interno 
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Qualificação das emissoras parceiras e capacitação de empregados do 

jornalismo da EBC  

Além de cursos para funcionários do jornalismo oferecidos pela área de Educação 

Corporativa, a Diretoria de Jornalismo destinou parte do orçamento para 

encontros, intercâmbios e cursos técnicos e de conteúdo. Os temas de conteúdo 

são os contidos no Manual de Jornalismo da EBC, como direitos humanos, 

educação, combate a todos os tipos de preconceito, saúde, mobilidade urbana e 

segurança e comunicação, entre outros. 

 

JORNALISMO - CAPACITAÇÃO 

Título Sinopse Público-alvo Prazo 
Orçamento 

(R$) 

Qualificação da 

produção 

jornalística da 

rede pública de 

rádio e TV 

Aproximar o jornalismo 

da EBC das emissoras 

públicas de rádio e 

televisão para 

qualificar e aprimorar a 

comunicação pública 

em todo o país. 

Emissoras 

Parceiras 
31/12/2015 

400.000,00 

2015 

 
JORNALISMO - CAPACITAÇÃO 

Título Sinopse Público-alvo Prazo 
Orçamento 

(R$) 

Treinamento de 

Empregados 

Treinamento e 

qualificação dos 

empregados. 

Empregados da 

EBC 
31/12/2015 

400.000,00 

2015 

 

 

O jornalismo realizará levantamento para identificar as emissoras de 

rádio e TV universitárias e comunitárias com o objetivo de iniciar relacionamento e 

estabelecer futuras parcerias. 

 

JORNALISMO 

Projeto 

Modelo 

de 

Negócio 

Sinopse Público-alvo Prazo 
Orçamento 

(R$) 

Levantamento 

estruturado de 

emissoras TV e 

Rádio 

universitárias e 

comunitárias 

Produção 

própria 

Relacionamento 

com entidades 

que congregam 

as emissoras, 

Ministério das 

Comunicações 

Relacionamento 

interno 

Emissoras Abril/2015 
Custo 

interno EBC 
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PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 

Diretrizes 

 

A meta da Comunicação e Marketing para 2015 é ampliar sua atuação em 

eventos externos e promocionais, evidenciando os veículos EBC e seus produtos. 

Além disso, a área pretende estruturar ações de comunicação e marketing com 

vistas a prospectar novos clientes, manter e aprimorar parcerias já firmadas. 

Também é qualificar a cobertura da mídia com ações de divulgação para dar 

visibilidade à marca EBC e a dos seus veículos, desenvolver e aprimorar canais e 

ferramentas de relacionamento com os empregados e fortalecer a Rede a as 

parceiras. 

 

O Mapa Estratégico atualizado em 2014 apresenta quatro objetivos 

estratégicos que estão diretamente ligados à atuação da Comunicação e 

Marketing. São eles: 

 

R2. AUMENTAR, DIVERSIFICAR E FIDELIZAR O PÚBLICO 

P3. CONSTRUIR A IDENTIDADE E IMAGEM CORPORATIVA DA EBC E FORTALECER SUAS 

MARCAS 

AC13. CRIAR UM AMBIENTE COM PESSOAS E EQUIPES ALINHADAS, MOTIVADAS E 

ORGULHOSAS DE TRABALHAR NA EBC 

 

Entre as atividades prioritárias para o cumprimento desses objetivos 

encontram-se a licitação de agência de publicidade para realização de 

campanhas institucionais, com expectativa de finalização para o segundo semestre 

2015; projetos para a contratação de instituto de pesquisa com foco em pesquisas 

de marketing e de empresa especializada em criação e gestão estratégica de 

imagem corporativa; realização de ações de patrocínio, bem como a manutenção 

do atual contrato de eventos.  

 

Os limites orçamentários estabelecidos reduziram em 57% o orçamento 

planejado para ações de comunicação e marketing para 2015, que impactará de 

forma drástica a execução das ações que dariam suporte a um plano capaz de 

marcar presença e dar visibilidade que a Empresa necessita para apresentar 

melhores resultados. O orçamento ora disponível é de R$ 8,4 milhões, muito aquém 

ao necessário para a execução de ações de efeito, como campanhas 

institucionais e lançamentos de novos produtos e eventos externos que posicionem 

a EBC.  

 

Em que pese as limitações advindas da restrição orçamentária, a 

Comunicação e Marketing se concentrarão em quatro frentes, – Promoção, 

Divulgação, Suporte Estratégico à Captação e Comunicação Interna. 

 

PROMOÇÃO 

 

Ações promocionais bem direcionadas e executadas permitem o 

contato da Empresa com o seu público estratégico e contribuem expressivamente 

para a imagem e o fortalecimento das marcas. Por meio destas, é possível estreitar 

a relação da EBC e seus veículos com os seus públicos, podendo assim, fidelizá-los. 

Também torna-se possível fazer com que os veículos e seus produtos sejam 
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conhecidos, criando oportunidades favoráveis para aumentar e diversificar a 

audiência. O evento promocional aproxima a Empresa, a marca e os veículos dos 

públicos de interesse, criando o ambiente ideal para o fortalecimento desta 

relação.  

 

A área de Marketing vem atendendo parcialmente à demanda de 

eventos de lançamentos de novos produtos e de promoção da marca EBC e seus 

veículos, uma vez que a ferramenta disponível atualmente é um contrato que 

possui limitações para atender às ações promocionais de que a EBC carece. No 

entanto, diante das restrições postas, a nova contratação será prevista apenas 

para o próximo ano com a licitação de agência especializada em ações 

promocionais.  

 

As ações de patrocínio também contribuem para o fortalecimento da 

imagem da EBC no mercado, na associação da Empresa a eventos e festivais que 

dialogam com os seus princípios e no estreitamento da comunicação com os seus 

diversos públicos. Desde o ano passado, busca-se o aperfeiçoamento com a 

normatização da seleção de patrocínios, com o desenvolvimento de um Processo 

de Seleção Pública. Além disso, a área de Marketing vem realizando parcerias, 

independente de aporte financeiro, apoiando eventos que sejam alinhados à 

missão, aos valores e aos objetivos estratégicos da Empresa. 

 

As contratações previstas de agência de publicidade e de instituto de 

pesquisa com foco em pesquisas de marketing municiarão a área de importantes 

ferramentas para a promoção. Campanhas publicitárias são essenciais para 

evidenciar e reforçar positivamente o conceito da marca e, por meio de pesquisas 

de marketing, é possível realizar diagnósticos referentes a cada marca dos veículos 

EBC, embasando o trabalho da área e mapeando as medidas necessárias para 

potencializar os pontos fortes de cada produto, de forma a traçar o caminho 

correto para atingir os públicos desejados. No entanto, as restrições orçamentárias 

poderão impactar sobretudo na contratação de instituto de pesquisa. 

 

DIVULGAÇÃO 

 

Para além da divulgação de rotina dos programas diários da grade de 

programação, feita por meio da apuração de informações, produção e envio de 

releases e imagens para jornais, revistas e sites de todo o Brasil, com follow-up diário 

junto aos repórteres e editores de televisão, a Comunicação continuará dedicando 

esforços não apenas para dar visibilidade à Empresa, com a produção e sugestão 

de pautas especiais e artigos para editorias transversais (cultura, educação, 

cotidiano etc), mas também às estreias de programas, de maneira diferenciada.  

 

No primeiro momento, a articulação será realizada por meio de 

relacionamento com colunistas, repórteres setoristas (de televisão) e editores dos 

principais jornais e revistas do país, e também de ações de divulgação interna e 

entre os parceiros da Rede Pública de Televisão (RPTV). O segundo momento será 

marcado por uma atuação de divulgação ampla para diversos jornais e sites 

regionais. O público-alvo das ações de comunicação são, prioritariamente, a 

imprensa e os formadores de opinião, bem como as emissoras parceiras da RPTV, o 

público telespectador e os empregados da EBC. 
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As estratégias de divulgação são pautadas pelos seguintes projetos, com 

seus objetivos específicos correspondentes: 

 

Qualificação da cobertura da mídia com ações de divulgação para dar visibilidade 

à marca EBC e aos seus veículos: ampliar a visibilidade da Empresa e de seus 

veículos criando consciência, formando imagens positivas e estabelecendo novos 

relacionamentos. 

 

Fortalecimento da comunicação institucional: formatar e executar eventos de 

oportunidade para debate com públicos interno e externo de temas relevantes 

para a Comunicação Pública, como o Diálogos EBC. 

 

Estruturação do Cerimonial e do Protocolo da EBC: aprimorar os eventos realizados 

pela Empresa e também a representação da mesma em eventos realizados por 

terceiros; além da melhoria do serviço de atendimento ao público externo. 

 

Criação de Newsletter para informar o Conselho Curador sobre a Programação dos 

Veículos EBC: ampliar o relacionamento com os integrantes do Conselho Curador, 

gerando informações úteis como dicas, notícias sobre programas e filmes, 

tendências e opiniões. 

 

SUPORTE ESTRATÉGICO À CAPTAÇÃO 

A área dará suporte estratégico à área de negócios, otimizando as ações de 

relacionamento e prospecção de novos clientes, com vistas à captação de receita 

própria para a EBC, por meio de concepção de peças, planejamento de eventos e 

parcerias e, futuramente, na execução de campanhas publicitárias.  

 

COMUNICAÇÃO INTERNA  

 

Aumentar as ações de comunicação, ampliando e otimizando canais de 

relacionamento e informação com os empregados, fortalecendo a relação entre 

Empresa e empregados, gerando maior engajamento e, consequentemente, 

melhorando o fluxo de informação, e também criando um ambiente favorável, 

com pessoas e equipes alinhadas e motivadas. Nesse sentido, pretende-se 

dinamizar canais de comunicação com os empregados. Para tanto, estão previstas 

ações voltadas para a atualização de layout de murais físicos, a criação e 

veiculação de Newsletter semanal e o aprimoramento contínuo da Intranet, com 

oferecimento de mais conteúdos, mais serviços e novas funcionalidades, entre 

outras ações.  
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PROJETOS
MODELO DE 

PRODUÇÃO
RECURSOS 2014 RECURSOS 2015 TOTAL

 R$           15.904.186,04  R$      21.292.931,71  R$       37.197.057,83 

15.904.186,04R$            15.236.398,01R$       31.140.524,05R$        

projeto 1 segue o som 4ª temporada Coprodução 1.212.548,80R$              163.548,80R$             1.376.097,60R$           

projeto 2 - arte do artista - 3ª temporada Coprodução 1.171.149,63R$          1.171.149,63R$           

projeto 3 - estúdio móvel 5ª temporada
Produção 

própria
196.065,97R$             196.065,97R$              

projeto 4 - estúdio móvel - 6ª temporada
Produção 

própria
- 399.374,64R$             399.374,64R$              

projeto 5 - partituras 2ª temporada Coprodução 197.816,32R$             197.816,32R$              

projeto 6 - partituras - 3ª temporada Coprodução 50.078,32R$               50.078,32R$                

projeto 7 - sem censura - 30ª temporada
Produção 

própria
1.140.107,50R$          1.140.107,50R$           

projeto 8 - ver tv - 8ª temporada Coprodução 160.000,00R$             160.000,00R$              

projeto 9 - ver tv - 9ª edição Coprodução 137.200,00R$             137.200,00R$              

projeto 10 - hora da criança
Produção 

própria
270.000,00R$             270.000,00R$              

projeto 11 - lago paranoá - CUSTO INTERNO

projeto 12 - jogos indígenas - CUSTO INTERNO

projeto 13 - samba na gamboa - 6ª temporada Coprodução 3.251.000,00R$              3.251.000,00R$           

projeto 14 - oncotô Coprodução 1.050.000,00R$          1.050.000,00R$           

projeto 15 - programa especial - 10ª temporada Coprodução 79.396,00R$                    79.396,00R$                

projeto 16 - programa especial - 11ª temporada Coprodução 1.007.742,00R$          1.007.742,00R$           

projeto 17 - revista do cinema brasileiro - 10ª temporada Coprodução 1.856.993,95R$              1.856.933,95R$           

projeto 18 - igarapé mágico -  2ª temporada Coprodução 1.240.000,00R$              1.240.000,00R$           

projeto 19 - entre o céu e a terra - 2ª temporada Coprodução 1.882.477,90R$          1.882.477,90R$           

projeto 20 - retratos de fé - 2ª temporada Coprodução 649.035,40R$             649.035,40R$              

projeto 21 - brasil ancestral Coprodução 334.330,00R$             334.330,00R$              

projeto 22 - vida de estagiário - 2ª temporada Coprodução 536.250,00R$             536.250,00R$              

projeto 23 - sos fada madrinha Coprodução 390.000,00R$             390.000,00R$              

projeto 24 - o oráculo das borboletas amarelas - 1ª temporada Coprodução 345.060,00R$             345.060,00R$              

projeto 25 - migrópolis - 250.000,00R$             250.000,00R$              

projeto 26- vila sésamo Coprodução 792.397,67R$             792.397,67R$              

projeto 27 - mundorama Coprodução 1.090.678,50R$          1.090.678,50R$           

projeto 28 - eu sou criança Coprodução 254.800,00R$             254.800,00R$              

RELAÇÃO DOS PROJETOS DA EBC - 2015

Conteúdo Artístico

Conteúdo Artístico - Televisão
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PROJETOS
MODELO DE 

PRODUÇÃO
RECURSOS 2014 RECURSOS 2015 TOTAL

projeto 29 - plano b– coprodução Coprodução 311.320,00R$             311.320,00R$              

projeto 30 - baú do lú – 1ª e 2ª temporada Coprodução 536.160,00R$             536.160,00R$              

projeto 31 - guerras do brasil .doc Coprodução 187.500,00R$             187.500,00R$              

projeto 32 - brasil visual Coprodução 200.000,00R$                  200.000,00R$              

projeto 33 - damas do samba Coprodução 200.000,00R$                  200.000,00R$              

projeto 34 - brasil visto do céu
Coprodução 

Internacional
500.000,00R$                  500.000,00R$              

projeto 35 - história das canções Coprodução 150.000,00R$                  150.000,00R$              

projeto 36 - milagre de santa luzia Coprodução 1.000.000,00R$              1.000.000,00R$           

projeto 37 - memória do brasil 2 Coprodução 540.700,00R$                  540.700,00R$              

projeto 38 - emicida – eu sou porque ‘nóiz’ somos Coprodução 250.000,00R$             250.000,00R$              

projeto 163 - ABZ Ziraldo
Produção 

própria
2.604.758,76R$              2.604.758,76R$           

projeto 164 - Expedições Coprodução 2.362.358,53R$              2.362.358,53R$           

projeto 39 - sonhos interrompidos Coprodução 993.305,36R$             993.305,36R$              

projeto 40 – the miracle
Coprodução 

Internacional
226.430,00R$                  226.430,00R$              

projeto 41 – – patrimônios imateriais Coprodução 480.000,00R$                  480.000,00R$              

projeto 60 - interprogramas -R$                           -R$                            

projeto 42 - eventos tv
Produção 

própria
490.000,00R$             490.000,00R$              

-R$                               559.864,98R$             559.864,98R$             

projeto 43 - webserie educação
Produção 

própria
100.599,98R$             100.599,98R$              

projeto 44 - especial voz das aldeias
Produção 

própria
24.200,00R$               24.200,00R$                

projeto 45 - festival de ópera do amazonas
Produção 

própria
36.065,00R$               36.065,00R$                

projeto 46 - segunda tela google plus e twitter
Produção 

própria
106.000,00R$             106.000,00R$              

projeto 47 – hackatons
Produção 

própria
60.000,00R$               60.000,00R$                

projeto 48 - ações patrocinadas para web e redes sociais
Produção 

própria
211.000,00R$             211.000,00R$              

projeto 49 - ações patrocinadas
Produção 

própria
22.000,00R$               22.000,00R$                

projeto 50 - conteúdo infantil ebc
Produção 

própria
CUSTO INTERNO

projeto 51 - implantação da nuvemlab
Produção 

própria
CUSTO INTERNO

RELAÇÃO DOS PROJETOS DA EBC - 2015

Conteúdo Artístico - WEB
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PROJETOS
MODELO DE 

PRODUÇÃO
RECURSOS 2014 RECURSOS 2015 TOTAL

-R$                               2.768.002,33R$         2.768.002,33R$          

projeto 52 - produção de trilhas 295.465,00R$             295.465,00R$              

projeto 53 - licenciamento de trilhas 48.537,33R$               48.537,33R$                

projeto 54 - planilhas de execução musical 744.000,00R$             744.000,00R$              

projeto 55 - sincronização musical 1.000.000,00R$          1.000.000,00R$           

projeto 56 - criação e produção de peças de identidade visual 30.000,00R$               30.000,00R$                

projeto 57 - cenografia 300.000,00R$             300.000,00R$              

projeto 58 - estilismo 250.000,00R$             250.000,00R$              

projeto 59 - produção de estilo e figurino 100.000,00R$             100.000,00R$              

-R$                               2.728.666,39R$         2.728.666,47R$          

projeto 61 - alma blues
Produção 

própria
CUSTO INTERNO

projeto 62 - elas – vozes da mpb
Produção 

própria
CUSTO INTERNO

projeto 63 - eles – vozes da mpb
Produção 

própria
CUSTO INTERNO

projeto 64 - histórias do frazão
Produção 

própria
CUSTO INTERNO

projeto 65 - jazz brasil Parceria CUSTO INTERNO

projeto 66 - jazz livre
Produção 

própria
CUSTO INTERNO

projeto 67 - música de invenção
Produção 

própria
CUSTO INTERNO

projeto 68 - no tabuleiro do brasil Coprodução 143.826,00R$             143.826,00R$              

projeto 69 - nossa américa
Produção 

própria
CUSTO INTERNO

projeto 70 - onde canta o sabiá
Produção 

própria
CUSTO INTERNO

projeto 71 - ouvindo música Coprodução 84.000,00R$               84.000,00R$                

projeto 72 - radio maluca
Coprodução

198.895,57R$             198.895,57R$              

projeto 73 - rádio memória
Produção 

própria
CUSTO INTERNO

projeto 74 - rádio mirabilis
Produção 

própria
CUSTO INTERNO

projeto 75 - roda de choro
Produção 

própria
CUSTO INTERNO

projeto 76 - sons do brasil
Produção 

própria
CUSTO INTERNO

projeto 77 - talento nacional especial
Produção 

própria
CUSTO INTERNO

projeto 78 - tanto mar
Produção 

própria
CUSTO INTERNO

projeto 79 - ação periferia Convênio 220.810,00R$             220.810,00R$              

projeto 80 - acervo origens Coprodução 82.335,12R$               82.335,12R$                

RELAÇÃO DOS PROJETOS DA EBC - 2015
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PROJETOS
MODELO DE 

PRODUÇÃO
RECURSOS 2014 RECURSOS 2015 TOTAL

projeto 81 - o amigo da madrugada (2014-2015)
Produção 

própria
40.632,00R$               40.632,00R$                

projeto 82 - blim blem blom Coprodução 100.800,00R$             100.800,00R$              

projeto 83 - bossa moderna (2014-2015) Coprodução 15.900,00R$               15.900,00R$                

projeto 84 - concerto das américas Coprodução 48.636,00R$               48.636,00R$                

projeto 85 - ecos de uma era Coprodução 60.000,00R$               60.000,00R$                

projeto 86 - então foi assim? (2014-2015) Coprodução 48.069,81R$               48.069,89R$                

projeto 87 - época de ouro (2014-2015) Coprodução 202.650,80R$             202.650,80R$              

projeto 88 - expressão literária Coprodução 60.000,00R$               60.000,00R$                

projeto 89 - Estação Brincadeira(2014-2015) Coprodução 130.763,85R$             130.763,85R$              

projeto 90 - garimpo (2014-2015) Coprodução 32.436,00R$               32.436,00R$                

projeto 91 - kinoscope (2014-2015) Coprodução 83.691,67R$               83.691,67R$                

projeto 92 - maestros da mpb (2014-2015) Coprodução 49.172,34R$               49.172,34R$                

projeto 93 - momento de jazz (2014-2015) Coprodução 21.200,00R$               21.200,00R$                

projeto 94 - puxa o fole Coprodução 91.522,64R$               91.522,64R$                

projeto 95 - radio criolina (2014-2015) Coprodução 48.740,64R$               48.740,64R$                

projeto 96 - sala de música (2014-2015) Coprodução 16.500,00R$               16.500,00R$                

projeto 97 - som de letra (2014-2015) Coprodução 42.000,00R$               42.000,00R$                

projeto 98 - som infinito (2014-2015 Coprodução 15.900,00R$               15.900,00R$                

projeto 99 - violões em foco (2014-2015) Coprodução 24.168,00R$               24.168,00R$                

projeto 100 - zoasom (2014-2015) Coprodução 68.015,95R$               68.015,95R$                

novos programas rádio - 798.000,00R$             798.000,00R$              

projeto 101 - concertos deutschewelle Parceria CUSTO INTERNO

projeto 102 - concertos osesp Parceria CUSTO INTERNO

projeto 103 - conexão europa Parceria CUSTO INTERNO

projeto 104 - conversa com o autor Parceria CUSTO INTERNO

projeto 105 - eletroacusticas Parceria CUSTO INTERNO

projeto 106 - estúdio f Parceria CUSTO INTERNO

RELAÇÃO DOS PROJETOS DA EBC - 2015
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PROJETOS
MODELO DE 

PRODUÇÃO
RECURSOS 2014 RECURSOS 2015 TOTAL

projeto 107 - foleviola Parceria CUSTO INTERNO

projeto 108 - o que há de novo Parceria CUSTO INTERNO

projeto 109 - radio osb Parceria CUSTO INTERNO

projeto 110 - sintonia sesc senac Parceria CUSTO INTERNO

projeto 111 - soc. bras. de psicanálise Parceria CUSTO INTERNO

projeto 112 - supertonica Parceria CUSTO INTERNO

projeto 113 - vozes do brasil Parceria CUSTO INTERNO

projeto 114 - eventos rádio
Produção 

própria
CUSTO INTERNO

9.991.618,67R$              15.900.000,00R$       25.483.618,67R$        

projeto 115 - agência brasil
Produção 

própria
1.138.604,82R$          1.138.604,82R$           

projeto 116 - brasilianas.org
Produção 

própria
694.749,90R$             694.749,90R$              

projeto 117 - caminhos da reportagem
Produção 

própria
717.000,00R$             717.000,00R$              

projeto 118 - no mundo da bola
Produção 

própria
270.600,00R$             270.600,00R$              

projeto 120 - observatório da imprensa Coprodução 1.198.033,52R$          1.198.033,52R$           

projeto 121 - papo de mãe Coprodução 1.727.482,68R$          1.727.482,68R$           

projeto 122 - paratodos
Produção 

própria
433.827,54R$             433.827,54R$              

projeto 123 - qualificação da produção jornalística da rede 

pública de rádio e tv
- 400.000,00R$             400.000,00R$              

projeto 124 - radioagência
Produção 

própria
10.000,00R$               10.000,00R$                

projeto 125 - radiojornalismo
Produção 

própria
165.213,50R$             165.213,50R$              

projeto 126 - radiojornalismo rj
Produção 

própria
507.586,40R$             507.586,40R$              

projeto 127 - repórter brasil noite
Produção 

própria
2.990.968,67R$          2.990.968,67R$           

projeto 128 - repórter brasil tarde
Produção 

própria
1.069.149,97R$          1.069.149,97R$           

projeto 129 - repórter df
Produção 

própria
45.000,00R$               45.000,00R$                

projeto 130 - repórter maranhão
Produção 

própria
197.465,68R$             197.465,68R$              

projeto 131 - repórter são paulo
Produção 

própria
346.113,34R$             346.113,34R$              

projeto 132 - stadium
Produção 

própria
435.906,45R$             435.906,45R$              

projeto 133 - treinamento de empregados - 400.000,00R$             400.000,00R$              

projeto 134 – visual
Produção 

própria
35.000,00R$               35.000,00R$                

projeto 135 - espaço público
Produção 

própria
1.057.274,10R$          1.057.274,10R$           

projeto 136 - repórter rio
Produção 

própria
211.723,43R$             211.723,43R$              

projeto 137 – brasileiros no mundo
Produção 

própria
260.200,00R$             260.200,00R$              

projeto 138 – brasil hoje
Produção 

própria
CUSTO INTERNO

RELAÇÃO DOS PROJETOS DA EBC - 2015
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PROJETOS
MODELO DE 

PRODUÇÃO
RECURSOS 2014 RECURSOS 2015 TOTAL

projeto 139 – conexão internacional
Produção 

própria
180.100,00R$             180.100,00R$              

projeto -  série C
Produção 

própria
9.991.618,67R$              408.000,00R$             9.991.618,67R$           

projeto - jogos olimpicos
Produção 

própria
300.000,00R$             300.000,00R$              

projetos - Futebol feminino
Produção 

própria
700.000,00R$             700.000,00R$              

 R$                                 -    R$         1.647.000,00  R$         1.647.000,00 

Conteúdo WEB - Coberturas Especiais
Produção 

própria
-R$                                1.647.000,00R$          1.647.000,00R$           

 R$                                 -    R$      13.310.000,00  R$       13.310.000,00 

Progamação e Acessibilidade  R$                                 -    R$         3.960.000,00  R$         3.960.000,00 

projeto 144 - empacotamento programas da rncp CUSTO INTERNO

projeto 145 - eventos cross/multimídia CUSTO INTERNO

projeto 146 - intercâmbio de programas com emissoras de 

outros países
CUSTO INTERNO

projeto 147 - programa jovem diário CUSTO INTERNO

projeto 148 - programação local nas emissoras ebc CUSTO INTERNO

projeto 149 - programas novos da tv brasil CUSTO INTERNO

projeto 150 - implantação de novo sistema de roteiro CUSTO INTERNO

projeto 151 - acessibilidade 3.960.000,00R$          3.960.000,00R$           

 R$                                 -    R$         1.609.000,00  R$         1.609.000,00 

projeto 140 - aquisições nacionais Licenciamento -R$                                -R$                           -R$                            

projeto 141 - aquisições internacionais Licenciamento -R$                                1.609.000,00R$          -R$                            

 R$                                 -    R$         2.031.000,00  R$         2.031.000,00 

projeto 142- mensuração de audiência das rádios do rj e do df -R$                                -R$                           -R$                            

projeto 143 – mensuração de audiência -R$                                2.031.000,00R$          2.031.000,00R$           

 R$                                 -    R$         3.500.000,00  R$         3.500.000,00 

projeto 153 - rádios ebc gestão sistêmica -R$                                2.488.365,52R$          2.488.365,52R$           

projeto 154 - rádios eixo 1 - informativo, esportivo e utilidade 

pública
-R$                                154.806,48R$             154.806,48R$              

projeto 155 - rádios eixo 2 - educativo, colaborativo e 

experimental
-R$                                372.960,00R$             372.960,00R$              

projeto 156 - radios eixo 3 - cultural, musical -R$                                483.868,00R$             483.868,00R$              

projeto 157 – tabatinga -R$                                CUSTO INTERNO CUSTO INTERNO

RELAÇÃO DOS PROJETOS DA EBC - 2015
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PROJETOS
MODELO DE 

PRODUÇÃO
RECURSOS 2014 RECURSOS 2015 TOTAL

 R$                                 -    R$         1.360.000,00  R$         1.360.000,00 

Gabinete -R$                                860.000,00R$             860.000,00R$              

TV Brasil Internacional - Transmissões -R$                                500.000,00R$             500.000,00R$              

 R$                                 -    R$            850.000,00  R$             850.000,00 

projeto 158 -  campanha de sensibilização e programa de 

treinamento e capacitação para a catalogação de conteúdos 

produzidos pela tv brasil df, nbr, tv brasil internacional e rádios 

nacional am, fm e nacional amazônia em brasília no sistema 

iacervo.

-R$                                15.000,00R$               15.000,00R$                

projeto 159 - gestão dos acervos ebc – df -R$                                47.300,00R$               47.300,00R$                

projeto 160 - gestão dos acervos ebc - rj -R$                                785.000,00R$             785.000,00R$              

projeto 161 - gestão dos acervos ebc – ma -R$                                2.700,00R$                 2.700,00R$                  

projeto 162 - gestão dos acervos ebc - sp -R$                                -R$                           -R$                            

 R$           25.895.804,71  R$      52.149.931,71  R$       77.637.676,50 

RELAÇÃO DOS PROJETOS DA EBC - 2015
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