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Performance da Ouvidoria

EBC tem avaliação
positiva recorde
no atendimento
ao público
A EBC fechou o primeiro trimestre do ano com avaliação positiva recorde no atendimento prestado
ao cidadão. Do público que recorreu à Ouvidoria entre 1º de janeiro e 31 de março de 2021 para sugerir, solicitar, reclamar ou elogiar, exatos 95,6% declararam-se satisfeitos com o tratamento recebido.
Conteúdos e respostas de qualidade explicam a boa performance.
O desempenho da empresa é registrado na pesquisa de satisfação do Painel Resolveu?, gerido e disponibilizado na internet pela Controladoria-Geral da União (CGU). Os números favoráveis são resultado concreto da parceria efetiva entre a Ouvidoria e as áreas finalísticas para bem atender telespectadores, ouvintes, leitores e internautas que acessam os Veículos EBC.
Os dados são aferidos pelo próprio sistema que mantém a pesquisa permanentemente no ar. Desta
forma, a CGU dá voz ao cidadão que procura as ouvidorias da Administração Pública Federal, ajudando a EBC a conferir transparência à avaliação do público.
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Respostas completas, empáticas e tempestivas enviadas pelas áreas demandadas e o tratamento
personalizado da Ouvidoria são reveladores da disposição das equipes em prestar atendimento de
excelência. Nos detalhes da imagem, reproduzidos abaixo, é possível conferir os números registrados no Painel Resolveu? precisamente às 13h04 do dia 31 de março, tendo o primeiro trimestre de
2021 como período de aferição. À pergunta “Sua demanda foi resolvida?”, 76% disseram que “Sim”
e 12% responderam “Parcialmente”. A fatia dos que apontaram que “Não” ficou reduzida a 12%.

No que se refere ao nível de satisfação, os que se declararam “satisfeitos” e “muito satisfeitos” somaram 89,6% que, acrescidos aos que avaliaram o atendimento como “regular”, resultam na avaliação positiva já mencionada, de 95,6%. A insatisfação com o atendimento recebido ficou em apenas
4,5% dos que responderam à pesquisa.
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E o público agradece…
O cuidado da Ouvidoria da EBC para com o cidadão não distingue tipos de manifestação. E o público agradece. Foi assim com uma leitora assídua da Agência Brasil. Ela enviou mensagem pedindo
ajuda para solucionar um problema junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que se arrastava havia um ano. Mesmo em se tratando de demanda improcedente, posto que não se referia
a qualquer serviço ou conteúdo ofertado pela EBC, a Ouvidoria deu à demandante o atendimento
que lhe é devido pelo serviço público. Este exemplo ajuda a ilustrar o porquê da satisfação do cidadão com o tratamento dispensado pela empresa. O agradecimento veio em forma de mensagem
escrita.
Segue a troca de e-mails entre a cidadã e esta Ouvidoria.
Mensagem
“Tenho direito ao saldo de PIS de pessoa falecida, já verificado na Caixa Econômica Federal. Sou beneficiária. À época (1981), foi liberado 1/3 para mim e 2/3 para dois filhos menores - via depósito judicial com Alvará que ainda tenho. A Caixa Econômica Federal precisa da Certidão para Saque do PIS, fornecida pelo INSS para liberar o valor, segundo auditoria da Caixa. Ocorre que o INSS não me fornece de
maneira nenhuma a certidão para saque do PIS - nem pelo site, nem app, nem pelo 135, nem presencial. Não diz o porquê nem o que devo fazer. Tenho todos os documentos comprobatórios. Fiz inúmeras ligações, fui à agência do INSS, fui à Caixa e nada! O que falta afinal? Qual o motivo?
Resposta da Ouvidoria
“Agradecemos o contato e informamos que a Ouvidoria da Empresa
Brasil de Comunicação (EBC) atende reclamações, elogios, solicitações e sugestões sobre o jornalismo e a programação de nossas
emissoras. Por essa razão, não podemos atender sua solicitação, mas cadastramos sua mensagem na Ouvidoria do INSS
para que possa ser atendida. Seguem dados de protocolo: nº
03005.035549/2021-04 | Código de acesso: xxxx| E-mail utilizado: xxxx@yahoo.com.br”
Agradecimento da demandante
“Muito obrigada pelo empenho
em direcionar e encaminhar o
meu e-mail, achei que foi
uma gentileza da Equipe.
Desejo muito sucesso,
saúde e prosperidade
a todos!”
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Parceria ágil em favor do leitor
da Agência Brasil
Pedidos de esclarecimentos e mais informações relacionados a matérias jornalísticas publicadas
pela Agência também ilustram a presteza com que os leitores são atendidos, numa parceria ágil
entre a área e a Ouvidoria, que com frequência envia a resposta na mesma data ou no dia seguinte
ao recebimento da solicitação.
Processo nº 00112.000537/2021-45
“Como leigo, não consegui entender na matéria sobre os respiradores artificiais, se essa máquina produz o oxigênio e, com a pessoa intubada, ela faz o papel dos pulmões comprimindo um ar produzido
por ela nos pulmões da pessoa, ou se ela tem que pegar oxigênio do tubo e enviar aos pulmões do
paciente. Se puder responder, vai ser ótimo.”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece o contato e interesse por nossos conteúdos. Sobre sua solicitação, a Gerência Executiva da Agência Brasil informa que as características
sobre o funcionamento dos respiradores foram adicionadas à matéria, assim como o link direto para
o projeto Inspire da USP. Segue o link com a matéria complementada: Marinha e Universidade de São
Paulo enviam 80 respiradores para Manaus.”
Processo nº 00112.000549/2021-70
“Na matéria ‘Agência Brasil explica: como é a composição do preço dos combustíveis’, este trecho precisa ser esclarecido: ‘Cada unidade da Federação define a alíquota do ICMS. Quando o preço
sofre reajuste na refinaria, o Confaz atualiza a tabela de preços. Dessa forma,
alguns dias após o primeiro aumento, o
preço sobe novamente porque os postos repassam o aumento do ICMS ao
consumidor’. As secretarias de Fazenda
fazem pesquisa do preço ofertado pelos
postos revendedores (varejistas) e a
média deles é o que determina o PMPF
que, aliás, significa Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final. Então, somente depois que os postos repassam o aumento ou redução ao consumidor, a Fazenda coleta informações e prepara o levantamento que será enviado ao Confaz. Na Grande Florianópolis, o PMPF segue quase 40 centavos abaixo, há alguns meses.”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece sua manifestação e o interesse por
nossos conteúdos. Sobre sua mensagem, a Gerência Executiva da Agência Brasil explica que a matéria
foi alterada para esclarecer as informações referentes à pesquisa quinzenal do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz). Deixou-se mais claro no texto atualizado que a pesquisa é sobre os preços de combustíveis cobrados dos consumidores na bomba e serve como base de cálculo para a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A matéria atualizada está disponível no link: Agência Brasil explica: como é a composição do preço dos combustíveis.”
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Parceria também orienta público
da TV no envio de demandas
A parceria entre a Ouvidoria e as diversas áreas da EBC não acontece apenas no atendimento das
demandas. Muitas vezes, o público não sabe como enviar sua manifestação e entra em contato com
a empresa via redes sociais ou algum e-mail institucional.
Dois recentes encaminhamentos mostram como é importante que as áreas saibam para onde direcionar essas demandas, garantindo ao cidadão o melhor atendimento. No primeiro caso, a Central
de Pesquisas da Gerência de Acervo recebeu um e-mail pedindo a citação dos nomes das atrações
durante as transmissões da TV Brasil.
A Gerência orientou o telespectador a mandar a mensagem para a Ouvidoria, fornecendo o link do
site de atendimento. Assim, a demanda chegou, pelo canal adequado, à Ouvidoria, e a área está
providenciando a resposta.
Processo nº 00112.001263/2021-10
“Escrevo para relatar minha percepção da falta de nomes nos programas. Quando está passando o
Cine Nacional nunca aparece o nome do filme e nem em que parte está. Só aparece ‘você está assistindo ao Cine Nacional’. No Brasil Visto de Cima, se a gente não pegar do começo, dificilmente saberemos qual a localidade. Raras vezes dizem o
nome da cidade durante a transmissão e
quase nunca o estado. Por vezes pego algum
programa de entrevista, já em andamento, e
não aparece o nome do entrevistado. Não
sei se é difícil colocar legendas. Essas coisas
acontecem em vários programas, fora a mudança constante de horários, o que dificulta
acompanharmos o que nos interessa.”
No outro caso, um internauta elogiou a TV
Brasil no Twitter, e a equipe da Gerência
Executiva de Redes Sociais informou o caminho para o registro da mensagem nos
canais oficiais da Ouvidoria.
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DICOP atende cidadão com nova
chamada para a programação da
TV Brasil

Foto: Acervo/Procitel

Em março, mês em que a exibição da série O Vigilante Rodoviário completou um ano na TV Brasil, a
Ouvidoria recebeu um pedido dos fãs da atração. Mais do que uma resposta à demanda, a Diretoria
de Conteúdo e Produção (DICOP) deu ao público do programa uma atenção diferenciada.
A Diretoria solicitou informações sobre os contatos do demandante para que ele pudesse ser avisado de um “presente” que seria dirigido ao público: além de exibir O Vigilante Rodoviário, a DICOP
preparou uma chamada especial para o aniversário da série, ao longo da programação da TV Brasil,
utilizando vídeos enviados pelos telespectadores.
Sucesso garantido e confirmado por outra manifestação recebida pela Ouvidoria.
Confira a sequência de mensagens e o agradecimento do telespectador.
Processo nº 00112.000539/2021-34
“Dia 17 de março, a série ‘O Vigilante Rodoviário’ completa 1 ano de exibição na TV Brasil! Nós, membros do grupo ‘O Vigilante Rodoviário Oficial do Facebook’ estamos muito felizes e gratos à TV Brasil
e a todos os envolvidos em trazer de volta esse clássico pioneiro e inesquecível da TV brasileira. Gostaríamos que, se possível, a TV Brasil comemorasse essa data conosco exibindo ao menos um episódio a mais nessa data ou algo sobre a série para que possamos comemorar também na TV. Foi um
longo caminho até o dia de hoje em que podemos reviver a magia do ‘O Vigilante Rodoviário’ novamente em TV aberta. Merece ser uma data comemorada. Espero que possam acatar nosso pedido. E
mais uma vez agradecemos a TV Brasil por trazer de volta nossa série preferida!”
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Resposta
“Informamos que a solicitação foi encaminhada ao setor responsável pela programação e exibição da
TV Brasil para análise e providências cabíveis.”
Mensagem: “A pedido do Diretor de Conteúdo e Programação, solicitamos o(s) contato(s) do(s) representante(s) deste grupo para que possamos criar uma chamada especial.”

Agradecimento final
Processo nº 00112.000759/2021-68
“Primeiramente, nós, membros do grupo ‘O Vigilante Rodoviário Oficial do Facebook’, agradecemos
a equipe da TV Brasil, que atendeu nosso pedido sobre a comemoração de 1 ano da série. Todos nós
desfrutamos, com alegria, do filme ‘O Vigilante Rodoviário’, seguido pela série original. Esperamos
poder assistir novamente ao filme, até então inédito na TV aberta. Uma sugestão: assim como o filme
‘O Vigilante Rodoviário’ era inédito na TV aberta, existe a série ‘Águias de Fogo’, de 1967, também
uma obra do grande Ary Fernandes, cuja última vez na TV aberta foi na extinta TV Tupi, há mais de 50
anos. É a única série brasileira com temática dos heróis da FAB, uma instituição que continua ativa,
em alto conceito, e no imaginário de muita gente. Seria uma novidade na TV aberta, para quem não
teve a chance de conhecer e para quem viu e anseia rever. Quem sabe a TV Brasil pode nos ajudar a
trazer esse clássico único da TV brasileira de volta, assim como trouxeram ‘O Vigilante Rodoviário’?
Nós, do grupo O Vigilante Rodoviário Oficial do Facebook’, pedimos por isso e agradecemos a imensa
atenção da emissora.”

O Vigilante
Rodoviário dirigia
uma Harley-Davidson
1952 e um Simca
Chambord 1959, e
tinha um cão pastor
alemão que se
chamava Lobo. O
ator que interpretava
o herói, Carlos
Miranda, acabou se
tornando um policial
rodoviário após as
gravações dos 38
episódios da série
brasileira.
Foto: Acervo/Procitel
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EBC fica em primeiro
lugar no Concurso
de Boas Práticas da
Rede Nacional de
Ouvidorias

O anúncio foi feito pela CGU, durante evento on-line em homenagem ao Dia do Ouvidor, comemorado em 16 de março. No total, 75 práticas que visam a aprimorar o diálogo com o cidadão, ampliar o controle social na gestão pública e melhorar a prestação
de serviços públicos foram inscritas em quatro categorias diferentes. O serviço é fundamental para
garantir o exercício da cidadania a 11 milhões de brasileiros surdos, muitos dos quais só puderam
criticar, solicitar e apresentar sugestões à Agência Brasil e à TV Brasil a partir do momento em que
a Ouvidoria passou a receber e responder mensagens em Libras.

Ouvidoria Inclusiva
O canal Ouvidoria Inclusiva
atende manifestações de
usuários surdos, por meio do
WhatsApp. Elogios, reclamações, solicitações e sugestões são enviados em vídeo
na Língua Brasileira de Sinais
- Libras. As mensagens são
recebidas no WhatsApp da
Ouvidoria Inclusiva, no número (61) 99862.1971. As intérpretes de Libras da EBC
traduzem o conteúdo, que é encaminhado às áreas. Com as informações repassadas pelo setor, um
vídeo em Libras é gravado e enviado como resposta ao cidadão.
12

Contribuições do cidadão
Sistema de Atendimento
A Ouvidoria recebeu 1.842 demandas ao longo dos meses de março e abril de 2021, número
que expressa a redução de 65,6% no comparativo com o total de manifestações contabilizadas no mesmo período do ano anterior, quando foram registrados 5.354 atendimentos ao
cidadão.

Com a declaração da pandemia da covid-19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em
11 de março de 2020, e a multiplicação de conteúdos jornalísticos publicados pelos Veículos
EBC, especialmente a Agência Brasil, houve uma explosão de demandas do público ávido
por informações e esclarecimentos sobre a doença até então desconhecida. Isto explica o
porquê da grande quantidade de mensagens de cidadão ao longo do bimestre analisado
por este relatório. A Ouvidoria chegou a receber 300 demandas relacionadas ao coronavírus em um único dia do mês de abril de 2020. Recorde absoluto de procura, considerando
que a média de manifestações registrada no ano anterior havia sido de 1.000 demandas a
cada 80 dias.
Neste período, a parceria entre a Ouvidoria e a Agência Brasil foi efetiva no sentido de
prestar serviços ao cidadão. Quando havia várias manifestações trazendo as mesmas indagações, questionamentos e angústias, a Ouvidoria repassava essas informações à Agência
que produzia matérias para esclarecer e atender os leitores em suas demandas. Na medida
em que a pandemia foi sendo melhor explicada e compreendida, houve uma redução natural do número de demandas. Confira o detalhamento dos números que embasam a análise
comparativa nas tabelas e gráficos abaixo:

Março e Abril 2020
Atendimento

Quantidade

Improcedentes
Fale com a Ouvidoria
Outros órgãos/entidades
SIC
Canal de Denúncia
Simplifique!

3.846
919
561
28
0
0

Total

5.354

Improcedentes
Fale com a Ouvidoria
Outros órgãos/entidades
SIC

Março e Abril 2021
Atendimento

Quantidade

Improcedentes
Fale com a Ouvidoria
Outros órgãos/entidades
SIC
Canal de Denúncia
Simplifique!

1.041
576
136
84
4
1

Total

1.842

Improcedentes
Fale com a Ouvidoria
Outros órgãos/entidades
SIC
Canal de Denúncia

*SIC - Serviço de Informação ao Cidadão SIC/EBC
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A maior redução na quantidade de manifestações de cidadão deu-se nas mensagens classificadas como improcedentes. Em 2020, a Ouvidoria recebeu 3.846 manifestações trazendo
demandas fora do escopo dos serviços e conteúdos ofertados pela EBC e seus Veículos, nas
mais diversas plataformas. Deste total, 2.622 (68,2%) foram relacionadas à pandemia e todas foram respondidas pela Ouvidoria que, a depender do tema, registrava e reencaminhava a demanda para o órgão ou ministério prestador do serviço ali relacionado.
Já neste ano, foram realizados 1.041 atendimentos a demandas improcedentes e apenas
cerca da metade delas – 537 – referiu-se a questões relacionadas à pandemia. Em março/
abril de 2021, portanto, chegou à Ouvidoria o equivalente a apenas 20% do total de mensagens sobre a covid-19 dirigidas à EBC em 2020.

Fale com a ouvidoria
Também no Fale com a Ouvidoria, que reúne apenas as mensagens sobre conteúdos e serviços oferecidos pela EBC e seus Veículos, houve redução expressiva do número de manifestações. No bimestre analisado, 919 demandas foram apresentadas em 2020 e 576 este
ano, o que representa queda de 37,3%.
Solicitações são o tipo de demanda mais presente tanto no ano passado como agora. Em
2020, representavam 44,8% do conjunto de mensagens e, este ano, aumentaram um pouco
mais sua participação, atingindo 53% do total.
A segunda posição no ranking do tipo manifestação mais frequente no bimestre analisado
mudou: em 2020, foram os elogios e, este ano, são as reclamações. A despeito da queda do
montante de mensagens e com ela a redução em todos os tipos de demanda, a fatia das
queixas aumentou 1,5 ponto percentual, saindo de 15% em 2020, para 16,5% este ano.
Já os elogios sofreram queda de três pontos percentuais: representavam 18,3% do conjunto
de demandas e, em 2021, somam 15,1%, seguidos de perto pelas sugestões, cuja fatia representa 14,7%.

Reclamação-tema
Desde 2019, esta Ouvidoria passou a utilizar uma categoria diferenciada de tipo de manifestação, com o intuito de fazer mais justiça ao desempenho dos veículos. Entendemos que
críticas do cidadão a assuntos e temas abordados nos conteúdos jornalísticos, entre as
quais manifestações de descontentamento com medidas governamentais por exemplo,
não podem ser confundidas com as reclamações do público quanto à qualidade e forma de
apresentação desses conteúdos pelos Veículos EBC.
Para fazer esta diferenciação, criamos a categoria “reclamação-tema”. Seguem dois exemplos de manifestações que esclarecem bem a necessidade de separarmos críticas a conteúdos das reclamações relacionadas tão somente aos assuntos abordados nas matérias.
Processo n° 00112.001307/2021-01
Tema: Aumento do GNV
“Absurdo esse aumento de 39%. Estamos em uma pandemia sem trabalho, e quem está trabalhando está com um déficit dos mais piores da atualidade. Repúdio total.”
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Processo n° 00112.001332/2021-87
“Os motoristas profissionais que já gastam muito, mais estes exames toxicológicos, dois
anos e seis meses, é um absurdo, é uma falta de respeito com os profissionais!”
Em casos como este, o tratamento padrão é agradecer a audiência e a contribuição do cidadão, nos seguintes termos: “A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece o
contato e interesse por nossos conteúdos. Informamos que sua mensagem foi enviada para
conhecimento e apreciação da Agência Brasil da EBC, área responsável pela matéria.”
Quando o cidadão cita um órgão e pede nossa ajuda, como no caso de recente reclamação
contra o atendimento do INSS, a partir de matéria publicada pela Agência, nós ajudamos o
cidadão dentro do que preconizam as normas. Agradecemos e informamos também que
sua mensagem foi registrada na Ouvidoria (nome da entidade) do órgão por ele citado, para que possa ser atendido. E encaminhamos os dados de protocolo, com número, código
de acesso e e-mail utilizado, para que ele possa acompanhar o andamento de sua reclamação. Muitos retornam a nós com elogios ao atendimento prestado pela Ouvidoria e o agradecimento pela atenção a ele dispensada.
Já no caso de elogios envolvendo assuntos abordados pelo jornalismo da EBC, o entendimento é diverso, no sentido de que a manifestação de apreço se estende ao conteúdo
apresentado. Essas mensagens elogiosas subentendem a satisfação com a qualidade jornalística de tais conteúdos ou, do contrário, o público reclamaria da matéria incompleta, equivocada ou mal feita sobre o tema que ele considera notícia boa e relevante. E neste caso,
agradecemos o interesse e a audiência, comunicando que o elogio foi encaminhado ao setor responsável pela produção e veiculação da matéria.

Ranking dos Veículos
Tipo de Manifestação por Plataforma/Veículo - Março/Abril 2021
Reclamação Solicitação Sugestão
tema

Veículo

Elogio

Reclamação

TV
Rádios EBC
Agência Brasil
TV Brasil Play
Gestão EBC
Portal EBC
Radioagência Nacional

30
37
18
1
1
0
0

45
25
9
4
7
3
2

0
1
3
0
0
0
0

143
64
33
27
23
9
6

TOTAL

87

95

4

305

Total

%

39
11
29
3
2
1
0

257
138
92
35
33
13
8

44,6%
24,0%
16,0%
6,0%
5,7%
2,3%
1,4%

85

576

100%
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No ranking dos veículos, a Agência Brasil ocupava destacadamente o primeiro lugar em número de demandas, com 51% do total das manifestações do bimestre analisado em 2020.
Este ano, no entanto, a Agência caiu para a terceira posição, reunindo 16% das mensagens
recebidas.
O veículo campeão em quantidade de demandas registradas pela Ouvidoria no bimestre
março/abril de 2021 é a TV Brasil, que no mesmo período do ano passado sustentava o segundo lugar. Foram destinados à emissora, neste bimestre, exatos 44,6% do total das manifestações dirigidas aos veículos e à gestão da empresa.
Agora, são as Rádios EBC que ocupam o segundo lugar no ranking de quantidade, com praticamente um quarto de todas as manifestações recebidas, mantendo do mesmo tamanho
a fatia percentual observada no ano anterior. Também são as Rádios EBC que se destacam
entre os veículos no primeiro lugar em elogios, com mais de um quarto de todas as mensagens elogiosas registradas ao longo do bimestre.
A TV Brasil está na segunda posição em número de manifestações de apreço, mas mantém
o primeiro lugar em reclamações, tal como ocorreu no ano passado. Já as demandas ao
aplicativo TV Brasil Play dobraram de um ano para outro. Dois terços das 35 mensagens de
usuários foram solicitações, sobretudo para ampliar as funcionalidades do app.
De todas as manifestações recebidas pela Agência Brasil, apenas 10% foram críticas de leitores. Já os elogios dos internautas representam 20% do conjunto de demandas.

Observações
Processos referentes a demandas de cidadãos citados neste documento sem a menção da resposta aguardam manifestação da área competente e estão todos dentro do prazo legal de atendimento, determinado pela Lei 13.460/2017.
Quanto aos elogios, na resposta conclusiva de todos os atendimentos é informado ao demandante o devido encaminhamento da manifestação à área responsável, além do agradecimento por acessar os serviços e os conteúdos ofertados pela
EBC.
Demandas sobre assuntos relacionados podem ter apenas uma resposta, apresentada ao final da sequência de processos
correlatos citados no relatório.
Os textos das respostas ao cidadão incluídos neste relatório são apenas um resumo da comunicação da Ouvidoria com o
público da EBC. O tratamento é gentil e personalizado, mas, para facilitar a leitura, constam do Relatório Anual apenas as
respostas das áreas técnicas.
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Nos meses de março e abril de 2021, os leitores da Agência Brasil enviaram à Ouvidoria 92 contribuições, resultando em uma diminuição de 80,4% em relação ao mesmo bimestre do ano anterior,
quando foram atendidas 469 manifestações.
Depois de ter acesso a centenas de conteúdos jornalísticos sobre a pandemia, o cidadão não precisa
mais recorrer à Agência Brasil, com tanta frequência como no ano passado, para saber mais sobre a
doença e obter detalhes dos serviços emergenciais oferecidos para amenizar os efeitos sociais e
econômicos decorrentes da covid-19.
Chama a atenção na análise dos números a queda de exatos 79,1% na quantidade de reclamações,
que passaram de 43 para nove no comparativo dos dois períodos. Se o número de demandas e de
queixas caíram na mesma proporção, isto significa que a Agência manteve sua performance no
comparativo entre os dois bimestres analisados.
Isto fica ainda mais claro quando observamos que, a despeito do viés de baixa na procura pela
Agência, a fatia dos elogios cresceu 0,3 ponto percentual no conjunto de demandas de um bimestre
para o outro, passando de 19,2% para 19,5% do total de mensagens.
Mais numerosas entre as mensagens recebidas em 2021, as solicitações apresentaram redução de
5,7 pontos percentuais na comparação entre os períodos, ao passar de 196 para 33. Segundo tipo de
manifestação mais frequente, as sugestões passaram de 94 para 29, registrando diminuição de
69,1%.
Tipo de demanda menos frequente no bimestre março-abril/2021, as reclamações-tema foram as
que registraram maior queda no comparativo com o mesmo período do ano passado: 93,5%. Eram
46 e, agora, apenas três.

Março e Abril 2020
Manifestação

Quantidade

Elogio
Reclamação
Reclamação-tema
Solicitação
Sugestão

90
43
46
196
94

Total

469

Março e Abril 2021
Manifestação

Quantidade

Elogio
Reclamação
Reclamação-tema
Solicitação
Sugestão

18
9
3
33
29

Total

92
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Solicitação
Com 33 mensagens, as solicitações responderam por 35,9% das demandas no bimestre em análise.
São, em muitos casos, pedidos de informações complementares sobre temas publicados no site da
Agência Brasil.
Processo nº 00112.001186/2021-90
“Com referência à notícia a seguir, veiculada na Agência Brasil, gostaria de saber o número do processo do Supremo Tribunal Federal: ‘O Supremo Tribunal Federal (STF) homologou, por unanimidade,
um acordo que estabelece novos prazos, de 30 a 90 dias, para que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) analise pedidos de benefícios assistenciais, com o objetivo de zerar a fila de espera. O INSS
tem seis meses para se adaptar às novas regras.’”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece o contato e interesse por nossos conteúdos. Sobre sua solicitação, a Gerência Executiva da Agência Brasil informa que o processo a que a
matéria se refere é o Recurso Extraordinário (RE) nº 1171152, cuja tramitação está disponível no link
portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5573573. O texto da Agência Brasil atualizado com
o número do processo pode ser acessado no endereço agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/202102/stf-confirma-acordo-com-novos-prazos-para-inss-analisar-beneficios. Continuamos à disposição.”
Processo nº 00112.000998/2021-18
“No dia 02/04/2021, foi publicada pela EBC a seguinte reportagem: ‘Governo lança sistema de proteção de dados pessoais’. No texto, foi noticiado o lançamento pelo governo federal do denominado
‘kit de ferramentas’ que auxiliaria as empresas a se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados.
Como não é disponibilizado qualquer link externo para maiores informações a respeito do ‘kit’, gostaria de solicitar mais detalhes do serviço noticiado.”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece o contato e interesse por nossos conteúdos. Sobre sua solicitação, a Gerência de Redação da Agência Brasil informa que o ‘kit de ferramentas’ que auxilia as empresas a se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados está disponível em
www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/guias-operacionais-para-adequacao-a-lgpd.
Por meio deste documento, é possível encontrar orientações sobre os requisitos mais importantes de
segurança e privacidade dos dados, conforme Instrução Normativa nº 31, de 23 de março de 2021. O
link, que foi incluído à matéria (agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-04/governo-lanca-sistema
-de-protecao-de-dados-pessoais), permite acesso a um guia, uma apresentação e um vídeo sobre a
adequação à LGPD.”
Processo nº 00112.000834/2021-91
“A Medida Provisória que aumentou em mais 5% a capacidade para os consignado, já foi sancionada
pelo Presidente? E se não, quando será?”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece o contato e interesse por nossos conteúdos. Sobre sua solicitação, a Gerência Executiva da Agência Brasil informa que a lei que amplia a
margem de empréstimo consignado foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada no
Diário Oficial da União do dia 31/03/2021. Seguem os links da publicação do texto no Diário Oficial e da
matéria da Agência Brasil sobre o tema: in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.131-de-30-de-marco-de-2021311647165 | agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-03/bolsonaro-sanciona-lei-que-aumentaem-5-limite-de-credito-consignado. Continuamos à disposição.”
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Processo nº 00112.000672/2021-91
“Parabéns pelo trabalho! Gostaria, por gentileza, de ter acesso ao estudo referido na reportagem
Brasil gasta muito com juros, Previdência e Justiça, aponta Tesouro.”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece o contato e interesse por nossos conteúdos. Sobre sua solicitação, a Gerência Executiva da Agência Brasil informa que a íntegra do estudo
está disponível em gov.br/tesouronacional/pt-br/importacao-arquivos/COFOG-20RELAT-C3-93RIO.pdf.
Sua contribuição é muito valiosa para nós. Continuamos à disposição.”
Processo nº 00112.000563/2021-73

“Poderiam sempre incluir a tabela de controle nas notícias relacionadas ao número de mortes, por
gentileza? Nesta aqui não foi incluída: Covid-19: mortes somam mais de 257 mil e casos passam dos
10,6 milhões.”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece sua manifestação e o interesse por
nossos conteúdos. Sobre sua mensagem, a Gerência de Redação da Agência Brasil informa que a tabela foi incluída na referida matéria, como pode ser observado em agenciabrasil.ebc.com.br/saude/
noticia/2021-03/covid-19-mortes-somam-mais-de-257-mil-e-casos-passam-dos-106-milhoes. Acrescentamos que a equipe de edição foi orientada a inserir a tabela nas matérias sobre o número de vítimas
de covid-19 no Brasil e que diariamente o Ministério da Saúde publica a tabela no site gov.br/saude/pt
-br/assuntos/noticias. Estamos sempre à disposição.”

Sugestão
As sugestões reuniram 29 mensagens no bimestre em análise, respondendo por 31,5% do total de
mensagens recebidas. São pedidos para aprimorar o conteúdo veiculado e para abordar determinados assuntos (sugestões de pauta).
Processo nº 00112.001187/2021-34
“Sobre a matéria ‘CNM aponta 591 municípios com risco de falta de kit intubação’, quais são esses
municípios?”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece o contato e interesse por nossos conteúdos. Sobre sua solicitação, a Gerência Executiva da Agência Brasil informa que a matéria ‘CNM
aponta 591 municípios com risco de falta de kit intubação’ foi feita com base em pesquisa da Confederação Nacional de Municípios (CNM), cuja íntegra está disponível em www.cnm.org.br/cms/
biblioteca/23042021_Relato%CC%81rio_pesquisa_Relampago_Ed_05.pdf. O material divulgado pela
entidade apresenta apenas o número de municípios ‘com risco iminente do hospital da sua região
ficar sem medicamentos do kit intubação’, sem citar o nome das localidades. A relação completa dessas cidades e informações mais detalhadas sobre o assunto podem ser obtidas diretamente com a
Confederação Nacional de Municípios (CNM), pelo endereço www.cnm.org.br/contato/faleconosco.”
Processo nº 00112.000977/2021-01
“No site da EBC, sugiro que ao falar de algum artigo científico ou informação de algum outro órgão,
colocar o link onde está a informação primária (que vem desse órgão). Por exemplo, neste, colocar o
link do artigo da Fiocruz.”

19

Contribuições do cidadão - Plataformas Web

Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece o contato e interesse por nossos conteúdos. Sobre sua mensagem, a Gerência de Redação da Agência Brasil informa que o link para o Boletim Observatório Covid-19 foi inserido na matéria, de acordo com a sugestão do leitor. O texto atualizado está disponível no endereço agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-04/fiocruz-aumentode-casos-de-covid-de-30-a-59-anos-supera-1000.”
Processo nº 00112.001036/2021-86
“Sou voluntária do Instituto CEU Estrela Guia/CEU Pela Vida, na zona sul de São Paulo. Atuamos com
a proteção dos direitos humanos e com ações de combate à fome em toda a cidade de São Paulo.
Distribuímos cestas básicas e marmitas diariamente para refugiados, pessoas em situação de rua e
pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nas últimas semanas, foram mais de 18 toneladas de
alimentos. Contudo, infelizmente, são insuficientes para a quantidade de pessoas que nos procuram
diariamente. Nesta pandemia, estamos vivendo dias de muita dificuldade até para arrecadar insumos. Pedimos ajuda, qualquer encaminhamento que possamos mostrar como este rico trabalho está
sendo feito. Poderiam nos ajudar a divulgar? Gratidão.”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece o contato e informa que sua sugestão de pauta foi enviada à Equipe de Jornalismo da Agência Brasil para conhecimento e apreciação.
Acrescentamos ainda que sugestões de assunto podem ser remetidas para o e-mail pauta@ebc.com.br ou pelo link www.ebc.com.br/fale-conosco/sugestao-de-pauta.”
Em alguns casos, as mensagens são redirecionadas aos órgãos competentes para que o público tenha o pleno atendimento de sua demanda. Um processo é aberto pela equipe de atendimento/
monitoramento, e um número de protocolo é repassado ao cidadão para o acompanhamento da
tramitação. O exemplo a seguir mostra uma demanda decorrente de uma das matérias do especial
multimídia Projeto Sirius: A Estrela-Guia da Ciência Brasileira. Maior projeto científico em desenvolvimento no Brasil, o Sirius é um acelerador de partículas de quarta geração, que produz luz de altíssima intensidade (a sincroton), para ser usada em diversas áreas científicas, como medicina, biologia,
agricultura.
Processo nº 00112.000849/2021-59
“Ao Projeto Sirius, senhores pesquisadores/cientistas, a Esquizofrenia é uma doença mental complexa, que atinge grande número de indivíduos no Brasil e no mundo. Ela causa grande sofrimento para
o ser humano e a sua família. Ela interfere na vida social, emocional e ocupacional, além de, na maioria dos casos, tornar a pessoa incapacitada para o trabalho e construção de uma família. A Esquizofrenia precisa ser mais pesquisada e investigada cientificamente. Considerando o projeto Sirius, tive a
oportunidade de ler a matéria: Sirius pode trazer avanços para tratamentos da saúde mental. Pesquisa que utilizou luz sincrotron obteve bons resultados no tratamento de esquizofrenia. Fiquei cheia de
esperança e confiança que os resultados vão chegar e que não vão demorar muito. Que o Senhor ilumina a todos os pesquisadores/cientistas do projeto Sirius, e que equipes se interessam pela área do
estudo e tratamento da saúde mental, especialmente, da Esquizofrenia, uma triste doença.”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece o contato e interesse por nossos conteúdos. Informamos que sua mensagem foi enviada para conhecimento e apreciação da Agência Brasil, área responsável pela matéria. Informamos também que sua mensagem foi registrada na Ouvidoria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) para que possa ser prontamente atendida.
Seguem dados de protocolo para acompanhamento do processo. Continuamos à disposição.”
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Elogio
Os leitores enviaram 18 elogios à Agência Brasil durante o bimestre analisado. As manifestações
demonstram o apreço dos internautas pelo trabalho do veículo no geral, e também por conteúdos
específicos publicados no site.
Processo nº 00112.001253/2021-76
“Parabéns pelo alto nível das matérias. Imparcialidade, confiabilidade e credibilidade.”
Processo nº 00112.001232/2021-51
“Apreciei a informação muito bem-prestada recentemente no site da EBC sobre a questão da vacinação contra a covid-19 para pessoas com comorbidades. Parabéns a todos que dela participaram de
alguma maneira.”
Processo nº 00112.000896/2021-01
“Parabéns à Agência Brasil, jornalismo de verdade sem expor opiniões próprias ou vínculos políticos,
apenas as notícias e o comprometimento com o fato.”
Processo nº 00112.000633/2021-93
“Gostaria de parabenizar pela matéria sobre Yoga. Já fui praticante e ler a matéria me estimulou a
retomar a prática. Este momento em que vivemos, de angústia e ansiedade, pede pela prática do Yoga. Seria interessante fazer outras matérias nesse sentido, porque nesta loucura de abandono que
temos dos governantes precisamos manter nossa saúde mental.”

No ar desde agosto de 2019, a editoria de esporte da Agência Brasil tem atenção especial dos leitores. Manifestações positivas chegam com frequência à Ouvidoria, que repassa a demanda à área
para que o elogio chegue ao autor do conteúdo.
Processo nº 00112.001200/2021-55
“Meu elogio vai para a matéria do dia do goleiro feita pelo Rodrigo Ricardo. Achei abrangente, informativa e muito bem elaborada, para homenagear esse profissional que nem sempre é lembrado como deveria. Parabéns!”

Reclamação
Com nove registros, as reclamações reúnem não só demandas que apontam erros nas matérias veiculadas, mas também mensagens de queixas sobre as funcionalidades técnicas do site.

Sobre uma matéria que cita os feriados nacionais de 2021, o leitor da Agência Brasil mostrou mais
uma vez que é atento e apontou o erro de considerar o domingo de Páscoa feriado nacional. Talvez
o fato de a Sexta-Feira Santa (Paixão de Cristo) constar da lista de feriados nacionais definidos pelo
Executivo Federal leve ao equívoco de achar que a Páscoa também está incluída.
A atuação da Ouvidoria no tratamento do processo foi além do repasse da demanda à área. Depois
de checar o erro apontado e reler o texto publicado, a equipe alertou a Agência Brasil de que o Dia
da Consciência Negra fora também equivocadamente citado na matéria como sendo feriado nacional. Os erros foram corrigidos de pronto, e a resposta, enviada ao leitor.
Processo nº 00112.000876/2021-21
“A matéria que fala que 2021 terá três feriados nacionais prolongados precisa de correção. Está errado quando informa que domingo de Páscoa é feriado nacional. Confunde as pessoas e presta um desserviço.”
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Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece o contato e interesse por nossos conteúdos. Sobre sua solicitação, a Gerência de Redação da Agência Brasil informa que a matéria foi corrigida, de acordo com as observações passadas pelo leitor. Um aviso da alteração foi inserido ao final
do texto. Segue link com a publicação atualizada: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/202012/2021-tera-tres-feriados-nacionais-prolongados.”
Processo nº 00112.000976/2021-58
“Pelo menos podiam incluir o número da ADI para o leitor poder pesquisar o inteiro teor da decisão.
Isso vale para todas as notícias da editoria de Justiça: informar os números dos processos.”

Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece o contato e interesse por nossos conteúdos. Sobre sua solicitação, a Gerência de Redação da Agência Brasil informa que o número da ação
direta de inconstitucionalidade (6543) foi incluído na reportagem, assim como o link para o processo
no site do Supremo Tribunal Federal (portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5991689).
Segue o link da matéria atualizada: agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2021-03/stf-barra-livrenomeacao-de-diretor-para-centros-tecnicos-federais. Importante acrescentar que a equipe de edição
foi alertada para incluir, sempre que possível, os números dos processos em matérias do Judiciário.”
Processo nº 00112.000785/2021-96
“Sobre a matéria Procon de São Paulo alerta para golpe que faz clonagem do WhatsApp, estou há
horas procurando como denunciar tentativa de clonagem no meu WhatsApp e não acho essa informação. Acredito que a matéria veiculada deveria dar mais detalhes.”

Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece o contato e interesse por nossos conteúdos. Sobre sua mensagem, a Gerência de Redação da Agência Brasil informa que, para fazer a denúncia na página divulgada na matéria (https://www.procon.sp.gov.br/espaco-consumidor/), o leitor
deve rolar a barra lateral para ver mais e abaixo encontrará um botão amarelo escrito ‘Acessar atendimento eletrônico’. Nesse link é possível fazer um cadastro e, em seguida, uma reclamação. Logo
abaixo, consta ainda a informação de que é possível registrar queixas e denúncias pelo número 151.”
Processo nº 00112.001013/2021-71
“A matéria publicada em 7/4, sobre o leilão dos aeroportos, identificou as duas empresas vencedoras
- o Grupo CCR e Vinci Airports -, mas acho que os leitores, muitos dos quais transitam pelos aeroportos do país, teriam gostado se as informações tivessem sido um pouquinho mais completas. No mínimo, as nacionalidades dessas empresas. A relação de outros aeroportos que as duas já administram
também teria sido interessante em termos da atuação comprovada delas no setor. Além disto, faltou
uma comparação entre o valor recebido (R$ 3,3 bi) e o valor esperado. Em 4 de abril, a Agência Brasil
publicou uma matéria em que consta a expectativa de R$ 10 bi nos leilões dos aeroportos, de uma
ferrovia e de cinco portos, em conjunto.”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece o contato e interesse por nossos conteúdos. Sobre sua mensagem, a Gerência de Redação da Agência Brasil explica que os dois textos citados na demanda foram feitos com base em informações repassadas pelo Ministério da Infraestrutura, com o propósito único de divulgar os leilões para a sociedade. Diante da relevância das observações trazidas pelo leitor, a Agência Brasil tentará produzir matérias analíticas sobre o assunto, inclusive com a abordagem de especialistas.”
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Processo nº 00112.001068/2021-81
“Antes de mais nada, apresento meus parabéns à Agência Brasil pela qualidade de suas fotografias.
Entretanto, sempre me surpreendo negativamente quando tento realizar uma pesquisa no corpus. O
mecanismo de busca é estranho, obsoleto e diferente do que se consolidou em Experiência do Usuário (UX). Um dos problemas é que a pesquisa não fornece a informação de quantas entradas os termos de busca trazem - no caso, quantas fotos há com o termo ou termos pesquisados. Relacionado a
isso, a pesquisa apresenta os resultados mais recentes e, quando o usuário demanda mais resultados,
eles são abertos na mesma página, sempre. Um erro na página (comum quando já foram carregadas
muitas imagens) e a pesquisa tem que ser reiniciada somente com os resultados iniciais. A solução
costumeira para esses problemas, apresentando a quantidade de itens que resultaram da pesquisa, é
dividir os resultados em diversas ‘páginas’. Outro problema é a ausência de filtros ou critérios diferenciados para pesquisa, começando do mais óbvio: data. Também poderiam ter opções de exibição
dos resultados a partir dos mais antigos. Esses pontos que apresento não são nenhuma novidade.
Tenho certeza de que isso aumentaria muito a satisfação do cidadão e da imprensa com os serviços
da EBC. Obrigado por receber esta reclamação.”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece sua manifestação e o interesse por
nossos conteúdos. Sobre sua mensagem, a Gerência de Desenvolvimento Multiplataformas informa
que o sistema de busca disposto na página de fotos da Agência Brasil carece de atualização para que
sejam possíveis disponibilizar recursos de filtragem, paginação e outras facilidades que auxiliem o
internauta na pesquisa do acervo. Enquanto a atualização não é feita, sugerimos utilizar o sistema de
busca central, disponível no endereço busca.ebc.com.br. Lá, é possível fazer a filtragem por termo,
tipo de conteúdo e data, além de ajustar a ordem de exibição dos resultados e o número de itens disponíveis por página.”

Reclamação-tema
Com apenas três registros, as reclamações-tema somam 3,3% do total das demandas. Esta categoria
reúne queixas referentes apenas ao tema abordado nas matérias veiculadas, e não à forma como o
conteúdo foi apresentado e à qualidade do material jornalístico.
Processo nº 00112.001241/2021-41

Processo nº 00112.000798/2021-65

“Revolta! Que maluquice é esta de vacinar bandidos, assassinos, estupradores e ladrões?”
Resposta
“Informamos que sua mensagem foi enviada à Gerência de Redação da Agência Brasil para conhecimento e apreciação. Agradecemos o contato. Estamos sempre à disposição.”
Processo nº 00112.000719/2021-16
“Apesar da noticia Queiroga defende distanciamento social para reduzir morte por covid-19, o Ministério da Saúde está refazendo as perícias dos aposentados e obrigando-os a comparecerem à perícia
médica. É difícil entender a exposição de pessoas doentes que estão nos grupos de risco. Eu acredito
que não teria condições de sobreviver se fosse contaminado pela covid na sala de espera da pericia
médica.”
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Resposta
“Informamos que a mensagem foi enviada para conhecimento e apreciação da Agência Brasil da EBC,
área responsável pela matéria. A demanda original, número 00112.000715/2021-38, foi encaminhada
ao Ministério da Saúde. Agradecemos o contato. Estamos à disposição.”

Mapeamento das Contribuições
Com 43 mensagens, Qualidade do conteúdo/serviço é o item mais frequente entre os assuntos
abordados pelo público, respondendo por 46,7% do total. Na sequência, com 23 demandas, a Pauta
aparece como responsável por 25% da quantidade de contribuições. Tema de conteúdo é o terceiro
assunto mais demandado, reunindo 18,5% do geral.

Ranking dos subassuntos - Agência Brasil

Quantidade

Qualidade do conteúdo/serviço
Pauta
Tema do conteúdo
Edição
Licenciamento
Oferta de conteúdo/serviço
Pronúncia/gramática/ortografia
Portal
Disponibilização de conteúdo
Direitos autorais

43
23
17
2
2
1
1
1
1
1

Total

92

Ainda sob os efeitos da pandemia de covid-19, que voltou a registrar recorde de mortes no bimestre
em análise, a editoria de saúde foi a mais procurada pelos leitores. As 18 demandas recebidas representam 37,5% do total. A de economia, influenciada pelo retorno dos benefícios emergenciais concedidos pelo governo, somou 11 manifestações – 23% do conjunto de mensagens. Assuntos como cultura, astronomia, ciência e tecnologia, operações da Polícia Federal, reunidos na editoria geral, responderam por 16,7% do total das manifestações, com 11 processos no bimestre.

Ranking por editoria - Agência Brasil

Quantidade

Saúde
Economia
Geral
Política
Justiça
Esportes
Educação

18
11
8
5
3
2
1

Total

48
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PORTAL EBC
O público do Portal EBC enviou à Ouvidoria 13 contribuições durante os meses de março e abril de
2021, registrando uma diminuição de 56,7% no número de demandas em relação ao mesmo bimestre
de 2020, que somou 30 manifestações.
As solicitações são as mais numerosas nos dois períodos, com aumento da fatia no conjunto de
mensagens recebidas em 2021. Foram 12,5 pontos percentuais a mais. As sugestões registraram
queda de 83,3%, ao passar de seis para uma.
As reclamações registraram estabilidade, reunindo três mensagens em cada bimestre analisado.
Este ano o portal não recebeu um único elogio no período. No mesmo bimestre de 2020, foram registradas quatro mensagens positivas.

Março e Abril 2020
Manifestação

Quantidade

Elogio

4

Reclamação

3

Reclamação-tema

0

Solicitação

17

Sugestão

6

Total

30

Março e Abril 2021
Manifestação

Quantidade

Elogio

0

Reclamação

3

Reclamação-tema

0

Solicitação

9

Sugestão

1

Total

13

Solicitação
Com nove registros, as solicitações são as mais numerosas entre os tipos de mensagem. Algumas
delas apontam a necessidade de reparos tanto no sistema de navegação quanto nas publicações.
Há ainda interesse em parcerias para publicidade no Portal EBC.
Processo nº 00112.000901/2021-77
“Assisti pela internet ao programa ‘Caminhos da Reportagem’ que foi ao ar em 4/4/2021, às 20h, com
o tema ‘As definições de fraude foram atualizadas’ (tvbrasil.ebc.com.br/caminhos-dareportagem/2021/03/definicoes-de-fraude-foram-atualizadas). Ótimo programa. Na página da internet, ao fim do texto, há a seguinte informação: ‘Dê sua opinião sobre a qualidade do conteúdo que
você acessou’. Cliquei no link elogio, que levou para a página ebc.com.br/ouvidoria/fale-com-aouvidoria. No entanto, o símbolo de cadeado que antecede o caminho da página no navegador apa-
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rece com um ponto de exclamação dentro de um triângulo amarelo, informando ‘Conexão não segura’. Além disso, se nesta página clicar sobre o ícone elogio, outra página é aberta, sendo emitida a
seguinte mensagem pelo navegador (Firefox): ‘Alerta: Potencial risco de segurança à frente. O Firefox detectou uma potencial ameaça de segurança e não seguiu para sistema.ouvidorias.gov.br. Se
você visitar este site, invasores podem tentar roubar suas informações, como senhas, endereços de e
-mail e detalhes de cartões de crédito’. Sendo assim, não segui adiante e estou enviando a mensagem
por este e-mail, tanto para fazer o elogio do programa quanto para alertar sobre a exibição do alerta
de segurança ao abrir a página https://www.ebc.com.br/ouvidoria/fale-com-a-ouvidoria.”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece sua manifestação e o interesse em
nossos conteúdos. A Gerência de Desenvolvimento Multiplataformas da EBC agradece o detalhamento do problema de segurança encontrado em nosso site e informa que solucionou a incorreção. Agora, o cadeado na barra de endereço do navegador informa que o site é seguro. Continue acompanhando a TV Brasil. Mais informações sobre nossa programação estão no site da emissora:
tvbrasil.ebc.com.br.”
Processo nº 00112.000659/2021-31
“Trabalho comprando espaços publicitários para Clever Advertising. Nós temos interesse em colocar
uma campanha publicitária no seu website. Entro em contato para saber com quem posso falar sobre
nossa proposta publicitária.”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece sua manifestação. Sobre sua demanda, a Gerência de Negócios e Captação Nacional informa que disponibiliza o e-mail negócios
@ebc.com.br para o envio de solicitações de orçamentos. O time de Negócios terá muita satisfação
em atendê-lo.”
Processo nº 00112.000828/2021-33
“Achei o portal de grande ajuda, porém notei questões com erro de digitação que acredito ser importante a correção, segue imagem.”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece o contato e interesse por nossos conteúdos. Sobre sua solicitação, a Gerência de Redação da Agência Brasil informa que está trabalhando
para resolver os problemas de desconfiguração do texto. O portal está em fase de atualização.”

Processo nº 00112.000726/2021-18
“Sobre as capitais do Brasil esqueceram de citar Curitiba, que foi capital do Brasil por apenas 4 dias:
24 a 27 de março de 1969. Este é o texto errado: O Brasil teve outras capitais antes de Brasília. Sabe
quais foram?”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece o contato e interesse por nossos conteúdos. Sobre sua solicitação, a Gerência de Jornalismo Web pede desculpas pela falha e informa que
o texto foi substituído de acordo com a observação do leitor. A publicação atualizada pode ser conferida no link memoria.ebc.com.br/infantil/galeria/videos/2013/11/o-brasil-teve-outras-capitais-antes-debrasilia-sabe-quais-foram. Sua contribuição é muito valiosa para nós. Continuamos à disposição.”
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Reclamação
As reclamações reuniram três mensagens no bimestre analisado. São relatos de falhas na funcionalidade do site, principalmente em relação aos áudios.
Processo nº 00112.001027/2021-95
“Não estou conseguindo, há um tempo, escutar o rádio pelo navegador. Utilizo como navegador
principal o Edge. Tentei também pelo Internet Explorer e depois pelo Chrome no celular, no entanto
só consegui por meio do aplicativo.”
Processo nº 00112.001032/2021-06

“Rede EBC sem áudio na internet.”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece sua manifestação e o interesse na
programação da Rádio Nacional. Sobre sua demanda, a Gerência de Desenvolvimento Multiplataformas da EBC informa que o problema mencionado foi corrigido após uma atualização do componente
player na página ao vivo do site. O funcionamento da transmissão ao vivo foi testado nos navegadores Chrome, Firefox, Safari e Edge e não foram encontrados mais problemas para ouvir/pausar o áudio nem para ajustar o volume do player. Estamos sempre à disposição.”
Processo nº 00112.000750/2021-57
“Site complicado!”
Resposta

“Pedido de complementação:
Agradecemos sua mensagem. Porém, não foi possível identificar a qual de nossos sites a senhora se
refere. Pedimos que, por gentileza, indique qual site a senhora teve dificuldade de navegação e achou
complicado. Assim, poderemos encaminhar seu comentário aos responsáveis com o objetivo de sanar este problema.” - Processo concluído automaticamente por ausência de complementação pelo
usuário no prazo previsto em lei. As informações apresentadas não foram suficientes para análise da
manifestação.

Sugestão
A única sugestão recebida no bimestre em análise é um pedido de aprimoramento do sistema de
busca na web. Porém, pelo texto enviado à Ouvidoria, não foi possível identificar à que página o
internauta estava se referindo. Foi solicitado a ele complemento de informação, mas não houve retorno em tempo legal. O processo foi encerrado automaticamente.
Processo nº 00112.000884/2021-78
“Por que não colocar uma ‘busca’ no programa on-line?”
Resposta
“Pedido de complementação:
Agradecemos sua mensagem. Porém, não foi possível identificar a qual de nossos conteúdos se refere. Pedimos que, por gentileza, indique para qual plataforma é a sua sugestão de colocar uma ‘busca’
no programa on-line. Caso se refira à busca na programação da TV Brasil, ela pode ser acessada por
meio do link tvbrasil.ebc.com.br/programacao.” - Processo concluído automaticamente por ausência
de complementação pelo usuário no prazo previsto em lei. As informações apresentadas não foram
suficientes para análise da manifestação.
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Mapeamento das Contribuições
Com seis mensagens, Qualidade do conteúdo/serviço é o item mais frequente entre os assuntos
abordados pelo público que se dirigiu ao Portal EBC, somando 46,1% do total. Na sequência, com
três demandas, o tema Parcerias aparece como responsável por 23,1% da quantidade de contribuições. Oferta de conteúdo/serviço é o terceiro assunto mais demandado, reunindo 15,4% do geral.

Ranking dos subassuntos - Portal EBC

Quantidade

Qualidade do conteúdo/serviço

6

Parcerias

3

Oferta de conteúdo/serviço

2

A Voz do Brasil

1

Questões ENEM

1

Total

13
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Ao longo dos meses de março e abril de 2021, os ouvintes das Rádios EBC enviaram à Ouvidoria 138
contribuições: aumento de 11,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram recepcionadas 124 demandas.
Na análise dos números do segundo bimestre de 2021, chama a atenção o significativo aumento da
quantidade de solicitações. Em março e abril foram registradas 64 mensagens desse tipo, que representam crescimento de 48,83% em relação ao mesmo bimestre de 2020, quando foram recebidas
43 manifestações.
Ponto positivo observado de um período para o outro foi o ligeiro aumento de 5,71% no número de
elogios e a queda de 16,66% nas reclamações direcionadas às Rádios EBC. As mensagens de apreço
passaram de 35 para 37, enquanto as críticas caíram de 30 para 25.
As sugestões registraram queda de 4,9 pontos percentuais no comparativo dos bimestres. Passaram de 16 para 11 demandas.
Houve apenas uma reclamação-tema em março e abril deste ano. São mensagens que se referem
apenas ao tema tratado nas matérias, sem guardar relação com a abordagem do assunto por parte
dos veículos EBC.

Março e Abril 2020
Manifestação

Quantidade

Elogio
Reclamação
Reclamação-tema
Solicitação
Sugestão

35
30
0
43
16

Total

124

Março e Abril 2021
Manifestação

Quantidade

Elogio
Reclamação
Reclamação-tema
Solicitação
Sugestão

37
25
1
64
11

Total

138

Entre as emissoras, a MEC FM foi a que mais recebeu manifestações do público no bimestre analisado. Foram 45, que correspondem a um terço do total de contribuições direcionadas às Rádios EBC.
Assim, como no mesmo período de 2020, quando recebeu 33 manifestações, a emissora manteve a
liderança no número de demandas. Importante destacar que metade de todas as manifestações de
ouvintes da MEC foi para elogiar a programação da emissora.
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Com este desempenho, a MEC FM é a campeã em elogios dirigidos às Rádios EBC nos meses de
março e abril de 2021. Do total de 37 elogios recebidos pelas rádios, 23 foram direcionados à MEC, o
que corresponde a 62,16%. As manifestações elogiosas que chegaram à Ouvidoria destacam a qualidade da programação e os especiais produzidos pela emissora no último bimestre, como o de Arthur Piazzolla, Maria Clara Machado e do Dia Internacional do Jazz.
A MEC FM foi também a emissora que mais recebeu sugestões. De um total de 11, cinco foram direcionadas para a rádio de música clássica da EBC.
A segunda emissora mais lembrada pelos ouvintes em março e abril foi a Nacional AM de Brasília,
que contabilizou 18,11% do conjunto de mensagens às Rádios EBC. Das 25 manifestações recebidas,
exatos 65% foram de solicitações (15 no total), enquanto sete ouvintes enviaram reclamações. As
sugestões aparecem em terceiro lugar, correspondendo a 8% das interações. Os números revelam
uma melhora de desempenho, uma vez que, no mesmo período de 2020, a Nacional AM de Brasília
aparecia em quinto lugar no ranking de emissoras mais lembradas, reunindo o equivalente a 10,5%
das interações dos ouvintes.
O terceiro lugar em quantidade de demandas foi ocupado pela MEC AM do Rio de Janeiro com
15,2% das manifestações. Subiu uma posição. Em 2020, a rádio ocupava a quarta colocação, com
11,3% das interações. A maior parte das demandas (42,85%) à emissora foi de solicitações. Elogios
(33,33%) e reclamações, cuja fatia representou quase 15% do conjunto de manifestações, aparecem
em seguida. Reclamações-tema e sugestões somaram cerca de 5% das interações.
A quarta colocação na procura pelas rádios é ocupada pela Nacional AM do Rio de Janeiro. A emissora reuniu 13% das mensagens. Desse total, quase metade (44,4%) foi de reclamações. Destaque
para as queixas pela falta de respeito ao horário do programa Musishow. No conjunto de demandas
direcionadas à Nacional AM do Rio, 27,7% foram solicitações; 16,6%, sugestões e 11,1%, elogios.
Na sequência do ranking da quantidade de demandas recebidas no bimestre, aparecem a Nacional
da Amazônia, com 11,6% das manifestações, e a Nacional FM de Brasília, com 7,2%. A Nacional do
Alto Solimões ficou em sexto lugar com 2,2 % das mensagens. O público da MEC AM de Brasília não
interagiu com a Ouvidoria EBC neste segundo bimestre de 2021.
A Radioagência Nacional recebeu oito contribuições dos ouvintes, sendo seis solicitações e duas
reclamações. Em comparação a 2020, o número de demandas foi exatamente o mesmo.
Seguem tabela e gráfico com o detalhamento do quantitativo e percentual de demandas por emissora:
Rádios EBC

Elogio Reclamação

ReclamaçãoSolicitação Sugestão
tema

Total

MEC FM

23

5

0

12

5

45

Nacional AM de Brasília

1

7

0

15

2

25

MEC AM do RJ

7

3

1

9

1

21

Nacional AM do RJ

2

8

0

5

3

18

Nacional da Amazônia

1

0

0

15

0

16

Nacional FM de Brasília

3

1

0

6

0

10

Nacional do Alto Solimões

0

1

0

2

0

3

MEC AM de Brasília

0

0

0

0

0

0

Total

37

25

1

64

11

138
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Solicitação
Mais numerosas entre as manifestações, com 46,4% do total, as solicitações reúnem os mais diversos pedidos. Destas, 39,5% trazem queixas relacionadas a falhas no funcionamento do aplicativo
Rádios EBC e no player na página “ao vivo” do site Rádios EBC. Das 64 solicitações recebidas, 25
foram pedidos de providência com relação a este problema.
No site, um erro no player comprometeu a funcionalidade, e os áudios “ao vivo” não puderam ser
ouvidos até que o reparo fosse feito. A primeira reclamação chegou à Ouvidoria no dia 19 de março.
O conserto, quase um mês depois, em 14 de abril.
Mais grave e duradouro foi o erro no aplicativo Rádios EBC. O app, criado em 2017 com o objetivo
de conquistar nova audiência e modernizar o acesso do público às emissoras, trouxe um diferencial
desde o lançamento: a permissão de funcionamento em segundo plano. Isso significa que a programação das rádios continuava tocando, enquanto o ouvinte realizava outras ações no celular. No
entanto, uma atualização equivocada no aplicativo derrubou esta funcionalidade, e o resultado foi
uma avalanche de demandas solicitando o reparo.

Processo nº 00112.000987/2021-38
“Não consegui ouvir as Rádios EBC, a exemplo da Nacional do Alto Solimões, desde a tarde do dia
10/04 até o presente momento, 11/04/21, 19h58. Vocês poderiam verificar o que está acontecendo?”

Resposta
“A Gerência de Infraestrutura de Tecnologia da Informação lamenta pelo ocorrido, e informa que
devido à falta de conectividade com a internet na região do Alto Solimões, a opção de ouvir a Rádio
pelo app foi removida. Já no site das Rádios EBC, foi colocada uma mensagem avisando aos ouvintes
sobre a indisponibilidade momentânea da Rádio Nacional do Alto Solimões.”
Processo nº 00112.000772/2021-17
“Atualizei o app no meu iPhone e agora a rádio MEC FM não se sustenta. O que posso fazer?”
Resposta
“A Gerência de Desenvolvimento Multiplataformas informa que o problema foi identificado, com
ocorrência em alguns aparelhos. Na próxima versão, será aprimorada a funcionalidade de tocar o
som em segundo plano.”
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Processo nº 00112.000929/2021-12
“Escutava pelo celular a Rádio MEC AM, mas não consigo mais.”
Processo nº 00112.000988/2021-82
“Sou ouvinte assíduo dos programas musicais da Rádio MEC. Entretanto, desde que mudaram o logotipo do aplicativo, não consigo mais ouvir a rádio. Há algum problema que interrompe a recepção 2
ou 3 minutos após iniciar o aplicativo. Como posso resolver este problema?”
Processo nº 00112.000854/2021-61
“Adoro o app Rádios EBC, mas com a última atualização, não consigo mais usar. O aplicativo para de
tocar toda vez que o telefone bloqueia a tela. Existe alguma solução ou perspectiva de correção?”
Processo nº 00112.000850/2021-83
“O app não funciona quando o celular está em modo de descanso de tela. Não há motivo para isso, já
que não é um app para vídeo.”
Resposta
“A Gerência de Desenvolvimento Multiplataformas informa que foi detectado o problema do áudio
parar de tocar no aplicativo Rádios EBC quando colocado em segundo plano ou quando bloqueada a
tela do dispositivo. O erro foi corrigido na versão 2.0.6 do app Rádios EBC, que estará disponível no
mês de maio nas lojas Google Play e App Store para atualização.”
Processo nº 00112.001016/2021-13

Por telefone, cidadão informa que não está conseguindo ouvir a Rádio Nacional de Brasília pelo
site. Segundo ele, ao clicar no ícone, não sai som. Isso vem acontecendo desde 12/04/2021.
Resposta
“A Gerência da emissora informa que o problema mencionado foi corrigido após uma atualização do
componente player na página ao vivo do site. A transmissão ao vivo foi testada nos navegadores
Chrome, Firefox, Safari e Edge e não foram encontrados mais problema para ouvir/pausar o áudio
nem ajustar o volume do player.”
Do total de solicitações recebidas, 14 trouxeram pedidos de cartões QSL para radioamadores que
sintonizam as emissoras EBC. Isso representa 21,87% das solicitações. É sinal de que a programação,
principalmente da Rádio Nacional da Amazônia, tem chegado aos mais longínquos lugares do planeta.
Processo nº 00112.000608 /2021-18
“Como tenho o hobby de ouvir emissoras distantes, é fácil ver o quão orgulhoso estou por ter ouvido
sua Rádio Nacional, aqui na Noruega. Eu compreendo que os seus programas não são dirigidos a um
público internacional, no entanto, os senhores certamente terão interesse em saber que seu sinal
pode ser ouvido, em ondas curtas, aqui na Noruega, a milhares de quilômetros de distância de seu
país. Seria possível que confirmassem que realmente tenho captado o sinal?”
Resposta
“A Rádio Nacional da Amazônia agradece seu relatório de recepção do sinal. O cartão QSL será enviado ao contato informado, caso seu país não esteja com restrições ao recebimento de correspondências, devido à covid-19.”
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Outras solicitações de ouvintes revelam o interesse do público pelo rico acervo das emissoras, como as radionovelas, e pelos projetos culturais promovidos pelas Rádios EBC, como os festivais de
música.
Processo nº 00112.000554 /2021-82

Resposta
“A Gerência de Acervo da emissora informa que tem sob sua guarda os roteiros da primeira radionovela ‘Em Busca da Felicidade’. Informamos que a mesma só estará disponível para consulta no segundo semestre, em formato digital, pois encontra-se no momento em fase de restauração e digitalização. Sugerimos que entre em contato conosco por meio do endereço eletrônico centraldepesquisas@ebc.com.br a partir de julho, para o atendimento da sua demanda.”
Processo nº 00112.000618 /2021-45

Resposta
“A Coordenação de Programação da Rádio Nacional informa que todos os anos realiza em Brasília o
Festival de Música da Nacional FM, que visa abrir espaço para os artistas na programação, com o objetivo de valorizar a música instrumental e também composições com letras. No Rio de Janeiro há o
Festival de Música MEC FM anualmente, que também abre espaço para a música instrumental. As informações sobre estes eventos podem ser obtidas em radios.ebc.com.br/festivaldemusica.”
Problemas na qualidade do sinal de transmissão e dificuldades na sintonia de alguns conteúdos também são tema frequentes das solicitações que chegam à Ouvidoria, como registra esse ouvinte da
Nacional AM de Brasília.
Protocolo nº 00112.000712/2021-02
“Algum problema nos transmissores da Nacional AM de Brasília? Há cerca de uma semana a transmissão falha em alguns horários, especialmente pela manhã.”
Resposta
“Sobre sua demanda, a Gerência de Engenharia de Rádio informa que após a checagem do relatório
de falhas da Nacional AM (980 KHz), não foram detectados problemas no transmissor. Se ainda estiver com problemas para ouvir a Rádio Nacional AM, pede a gentileza de informar o local da recepção
e, se possível, especificar os horários e datas em que as falhas foram percebidas, para que uma análise mais precisa seja feita.”

Elogio
Segundo tipo de manifestação mais frequente dos ouvintes das Rádios EBC, os elogios reuniram
26,8% do total de mensagens recebidas em março e abril de 2021. As 37 manifestações recepcionadas no período comprovam a relevância das emissoras na prestação de serviço aos cidadãos e na
veiculação de uma programação diferenciada e de qualidade.
A Rádio MEC FM lidera o ranking de elogios. A rádio de música clássica da EBC recebeu exatos
62,16% do total de mensagens de apreço. Além de uma programação que conquista cada dia mais
audiência, os especiais promovidos pela Rádio MEC têm agradado ao público. O mês de março co33
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meçou com a programação especial do Dia Nacional da Música Clássica, dedicado a homenagear o
maestro e multi-instrumentista Heitor Villa-Lobos. Em seguida, foi ao ar o especial do Dia Internacional das Mulheres, com homenagem a personagens históricas, e continuou com uma dobradinha das
equipes da Rádio MEC e da Gerência de Jornalismo Web que produziram um completo conteúdo
sobre o centenário de nascimento do músico argentino Astor Piazzolla.
Processo nº 00112.000584 /2021-99
“Sou ouvinte assíduo da MEC FM, que ouço, em casa, pelo aplicativo do meu celular e no rádio do
meu carro. Gostaria de parabenizar toda a equipe pela qualidade da programação e dos apresentadores! Hoje acordei às 6h e já me liguei no Dia Nacional da Música, começando com o Áurea Música! Adorei a peça Relâmpagos e Trovoadas do Padre José Maurício, nosso Mozart, que não conhecia. Continuem nessa trajetória de música de qualidade, que acompanho desde menino. Meu pai também era
assíduo ouvinte da MEC FM. E meus filhos certamente também serão!”
Processo nº 00112.000619/2021-90
“Mais parabéns à MEC FM, desta vez pela linda adaptação do Áurea Música ao Dia da Mulher. Compositoras mulheres e depois, musicistas tocando os barrocos”
Processo nº 00112.000681/2021-81
“Sei que recentemente elogiei a MEC FM para a Ouvidoria, pelo lindo trabalho no dia Nacional da Música Clássica e no Dia da Mulher, mas precisamos aplaudi-la mais e mais. Agora, por toda a produção
dos cem anos de Astor Piazzolla. Parabéns! Viva a cultura! A música transforma!”
Processo nº 00112.000668/2021-22
“Queremos registrar o excelente trabalho que vem sendo feito pela Rádio MEC, da qual nos mantemos como divulgadores de seus programas e eventos. O nosso elogio é para o belo programa Claquete, que celebrou o centenário de Astor Piazzolla.”
O mês de março terminou com chave de ouro, com a estreia de mais uma temporada do Blim- BlemBlom que, com muita criatividade, leva os grandes clássicos ao público infantil. E os adultos também
adoram.
Processo nº 00112.000769/2021-01
“Parabéns a todos pelo magnífico programa da nova temporada do Blim-Blem-Blom. Muito criativa e
inteligente a história dos extraterrestres, quando pudemos nos deleitar com a sublime música de
Bach. Programa emocionante e espetacular. Sempre acompanhei este programa, desde que começou
há 10 anos. Acompanho a Rádio MEC desde criança, quando meu pai levava um rádio para o banheiro,
sintonizado na Rádio MEC, ao se barbear, e eu gostava de vê-lo barbear-se. Estou com 76 anos e fiquei
fã desde então, até hoje é a única rádio que ouço. Aprendi muito com todos os maravilhosos programas, adquiri muita cultura com tantas informações sobre música e cultura em geral.”
Processo nº 00112.001196/2021-25
“Entrando em contato para deixar registrado que amo a MEC FM, a rádio de música clássica do Brasil!
Ouço no ‘radinho’ de pilha, no celular, pelo aplicativo e pela web. Vários programas me agradam,
mas destaco dois. Desperto cedo, a fim de que meu café da manhã seja acompanhado do Áurea Música. Além do conteúdo, a introdução do programa é maravilhosa! Conduz-me a imaginar que, pela minha janela, vejo o amanhecer num lugarejo europeu, com os aldeões acordando para seus afazeres.
Começar o dia assim é encantador! Som Infinito. Aprender sobre música sacra e sua história é adorá-
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vel. Ah! Gostaria de deixar, também, um elogio para as vozes dos apresentadores: dicção perfeita e
vozes harmônicas, tudo a ver com música clássica. Parabéns!”
O mês de abril veio trazendo ainda mais cultura para os ouvintes atentos da MEC FM, com a celebração do centenário da escritora Maria Clara Machado e programação especial para comemorar o
Dia Internacional do Jazz.
Processo nº 00112.001302/2021-71
“No Dia Internacional do Jazz, aproveito para encaminhar mais parabéns às caprichadas produções
da MEC, que, na pandemia, apreciamos mais do que nunca. Não sei que nome têm as pequenas peças
ou séries de peças para homenagear alguma data, mas o trabalho sobre Astor Piazzola, sobre o Tablado, em particular, estão mais do que nunca extraordinárias. E é preciso louvar a qualidade do trabalho de Felix Ferrat. Nós é que somos felizes de poder aprender com ele no Som Infinito. Uma sorte
única. Em suma, aplausos e mais aplausos para a FM. A cultura transforma. Viva a música! E que possamos sobreviver a estes tempos!”
Pelas ondas da Nacional, o Claquete e o Na Trilha da História, da Nacional FM de Brasília, receberam
mensagens positivas do público, além da programação da Nacional da Amazônia. A forma como a
Nacional AM de Brasília noticiou o dia dedicado às pessoas que com esclerose múltipla também foi
elogiada.
Processo nº 00112.000531 /2021-78
“Parabéns à Nacional de Brasília pela postagem, pelo tom de fala e pela tranquilidade que chegou a
nós, portadores de esclerose múltipla. Um auxílio informacional vindo do governo federal deixou
todos mais tranquilos. Sensacional! Vou compartilhar em nossa organização, Associação Mineira de
Apoio a Pessoas com Esclerose Múltipla (Amapem).”
Processo nº 00112.000567 /2021-51
“Claquete. Mais um programa de nível. Aliás, parabéns para esse time.”
Processo nº 00112.000665 /2021-99
Ouvinte, por telefone, elogia a programação da Rádio Nacional da Amazônia: “Amo, de paixão,
esta rádio. A programação é nota mil, e a equipe está de parabéns.
Processo nº 00112.000994/2021-30
“Sou um dos que gostam dessa trilha (Na trilha da História). É, para mim, o horário do meu café. Então passeio pelos meus sentidos. Fecho os olhos para apurar o sabor do meu croissant de chocolate.
Abro-os para ver as ondas na praia de Marambaia. Apuro o meu ouvido esquerdo para ouvir os seus
relatos. É uma celebração, como deve ser a nossa vida aqui no planeta relativo.”

Reclamação
Com 25 demandas registradas no bimestre em análise, as reclamações foram responsáveis por 18,1%
dos processos. Dois temas prevaleceram entre as mensagens em março e abril de 2021: queixas
acerca do funcionamento do aplicativo Rádios EBC e do player do site das Rádios (10), que atingiram todas as emissoras EBC, e reclamações sobre o horário do programa Musishow (6), da Rádio
Nacional do Rio de Janeiro. Juntas, essas demandas representam 64% das reclamações recebidas.
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Processo nº 00112.000897/2021-47
“Depois da última atualização do aplicativo Rádios EBC, não podemos mais fechar o app ou ir para
outro, pois a emissão é interrompida. Antes não tínhamos esse problema. Não moro no Brasil, e as
rádios da EBC me mantêm conectado com nosso querido país.”
Processo nº 00112.000898/2021-91
“Desde que o app Rádios EBC foi atualizado, ele deixou de funcionar enquanto eu uso outros apps ou
com o telefone bloqueado. O site também está com problemas para tocar a Rádio MEC FM.”
Processo n° 00112.001045/2021-77

“Há pelo menos três dias, não consigo ouvir as rádios da EBC pelo site. O comando de ‘player’ não
funciona. Já tentei em navegadores diferentes e nada.”
Resposta
“A Gerência de Desenvolvimento Multiplataformas pede desculpas pelo ocorrido e informa que o
portal das Rádios EBC apresentou um erro que foi corrigido após a atualização do componente player
na página ao vivo do site. O funcionamento da transmissão ao vivo nos navegadores Chrome, Firefox,
Safari e Edge foi testado e o problema solucionado. Sobre o app Rádios EBC, o problema foi corrigido
na versão 2.0.6, que estará disponível em maio nas lojas Google Play e App Store para atualização”.
A Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro acabou por receber um alto número de reclamações neste
bimestre devido a um erro na veiculação do Musishow. Foram seis, do total de oito reclamações direcionadas à emissora. O público cativo do locutor Cirilo Reis recorreu mais uma vez à Ouvidoria
para expressar sua indignação quando o programa, por uma falha técnica, não foi ao ar no dia 21 de
abril. Este problema tem se tornado recorrente. O relatório de janeiro e fevereiro de 2021 já alertava
para queixas semelhantes. Na ocasião foram recebidas 14 manifestações, e no último bimestre, seis
demandas.
Protocolo nº 00112.001178/2021-43
“Ontem, para nossa surpresa e tristeza, o programa Musishow não foi ao ar. É muito decepcionante
para nós, ouvintes assíduos. É uma grande audiência deste programa que está no ar há mais de 40
anos! O que pode ter acontecido?”
Protocolo nº 00112.001161/2021-96
“Sou moradora do Rio de Janeiro e sempre ouço o programa Musishow. Algumas vezes o programa
não vai ao ar e, em seu lugar, toca uma programação de Brasília. Considero isso uma grande falta de
respeito e de empatia com os ouvintes do programa. Este programa nos oferece músicas dos anos 60
aos anos 80. Recorda a nossa juventude e remete a boas lembranças. Peço que volte à normalidade.”
Protocolo nº 00112.001166/2021-19
“Nós, ouvintes do Musishow, não conseguimos ouvir o programa, pois foi tirado do ar. Gostaríamos
de saber o porquê dessa atitude, pois achamos uma falta de respeito. Gostaríamos de uma explicação. Não foi a primeira vez.”
Protocolo nº 00112.001163/2021-85
“Gostaria de reclamar, pois o programa Musishow não entrou no ar no dia 21.”
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Protocolo nº 00112.001169/2021-52
“Acho uma falta de respeito com o locutor e com os ouvintes do programa Musishow. O que está
acontecendo?”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece sua manifestação e o interesse na
programação da Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro. A Coordenação de Produção e Jornalismo pede desculpas pelo ocorrido e informa que, devido à pandemia, o programa está sendo gravado e a
emissora está trabalhando em modo automático, programando os computadores para entrar e sair
da rede. No dia em questão, a gravação estava na programação, pronta para ser veiculada. No entanto, problemas com o sistema que ‘dispara’ a gravação fizeram com que o Musishow não entrasse no
ar. Mais uma vez lamentamos e pedimos desculpas pelo ocorrido.”
A Rádio Nacional AM de Brasília recebeu uma reclamação acerca da programação musical do Eu de
Cá, Você de Lá. O ouvinte relata que gostaria de ouvir músicas mais antigas.
Processo nº 00112.000698 /2021-39
“Tenho 50 anos e desde criança tenho o hábito de ouvir ‘A Voz do Brasil’ e a Rádio Nacional AM, em
especial o programa ‘Eu de Cá, Você de Lá’, mas a programação musical perde muito a sua característica de programa de música raiz.”
Resposta
“A Gerência da emissora informa que a programação musical do ‘Eu de Cá, Você de Lá’ é feita em
grande parte baseada nos pedidos realizados diariamente pelos ouvintes via telefone e WhatsApp.
Ainda assim, procuramos manter o equilíbrio entre as diversas vertentes da música sertaneja, contemplando o repertório de música raiz tradicional e também mostrando as produções atuais.”
Na Rádio MEC AM, um ouvinte sentiu falta da ginástica do professor Wagner Gomes, que ficou temporariamente fora do ar.
Processo nº 00112.000925/2021-26
“Pelo visto, a ginástica do professor Wagner Gomes transmitida diariamente foi cortada da programação da Rádio MEC AM do Rio de Janeiro. Façam-nos o favor, em alusão a hoje - Dia da Atividade
Física: voltem com o programa! Não creio que logo na semana que se chama atenção para a necessidade e urgência em circunstâncias do momento, os senhores diretores sejam tão incongruentes! O
programa, ao contrário, segue o propósito da missão da emissora! E, em vez dele, colocam nada, preenchendo com anúncios! Pelo Amor de Deus, voltem com o programa!”
Resposta
“A gerência da emissora agradece a sintonia e informa que a Ginástica com o professor Wagner Gomes volta ao ar normalmente nesta quarta-feira. Ocorreram ajustes na programação esta semana,
por entrar em rede às 7h com as demais emissoras da EBC para o programa Rádio Sociedade, e infelizmente tiveram que tirar o programa do ar repentinamente. Os ajustes já foram realizados, e esperamos ter o conteúdo apresentado diariamente às 6h55.”
Foram registradas ainda reclamações de equívocos em uma publicação da Radioagência Nacional
sobre uma reportagem de barcos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que prestavam serviço em cidades do Pará. O texto apresentava frases desconexas, o que indignou os internautas
com a falta de zelo da edição do conteúdo.
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Processo nº 0112.000973/2021-14
“Na postagem da Radioagência Nacional - Barcos do INSS ajudam ribeirinhos a vencer burocracias na
Amazônia - existe uma série de equívocos. Um exemplo é a identificação dos barcos do INSS, cada
hora grafados de uma forma, não observando a grafia do próprio INSS: PREVBarco. Palavras justapostas sem pontuação e palavras com erro de grafia.”
Processo nº 00112.000974/2021-69
“Equívocos na postagem sobre as agências flutuantes do INSS. O indicativo correto é PREVBarco, sem
a letra I e a primeira parte em caixa alta - vejam as publicações oficiais do INSS. Para ser um texto
com um redator e dois editores possui imperfeições: falta de pontuação e problema de grafia. Gostaria de saber ainda o que são ‘grandes centros urbanos do INSS’. Não faz sentido, faltaram palavras.”
Resposta
“A Gerência de Jornalismo Web pede desculpas pelo ocorrido e informa que os erros foram corrigidos de acordo com as observações dos leitores, como pode ser conferido em Barcos do INSS ajudam
ribeirinhos a vencer burocracias na Amazônia. Sua contribuição é muito valiosa para nós. Continuamos à disposição.”

Sugestão
Com 11 demandas, as sugestões responderam por 8% do total de mensagens recebidas em março e
abril de 2021. São dicas valiosas dos ouvintes no intuito de aprimorar e enriquecer a programação
veiculada nas Rádios EBC. Elas englobam os mais variados temas e assuntos.

As rádios MEC AM e FM receberam sugestões como a transmissão todos os dias às 18h da música
Ave Maria e a ampliação do horário do programam Antena MEC FM.
Processo nº 00112.000583 /2021-44
“Neste momento estamos em orações para o fim dessa pandemia e a forma de integração é a oração.
Desde muito tempo, em casa, ficávamos juntos ao rádio para ouvir Ave Maria, saudável hábito da
minha mãe. Daí, venho sugerir para a MEC FM apresentar uma Ave Maria às 18h, a cada dia, instrumental ou cantada. Pode variar, cada dia com uma nova versão.”
Processo nº 00112.000627 /2021-36
Ouvinte, por telefone, sugere que o programa Antena MEC tenha seu horário ampliado em uma
hora e que passe a ser transmitido das 17h às 19h.

Resposta
“Informamos que sua Sugestão foi enviada à Equipe da Rádio MEC FM para conhecimento e apreciação. Agradecemos o contato e continue prestigiando nossos veículos de comunicação!”
Algumas demandas revelam como ouvintes de atrações específicas da Rádio MEC são diferenciados
e detêm conhecimento especializado sobre a história da música. Casos como o relatado abaixo não
admitem resposta-padrão. O ouvinte em questão recebeu resposta personalizada e atenciosa da
emissora. Exatamente como deve ser.
Processo nº 00112.000692 /2021-61
“O programa Som Infinito, na minha impressão, reporta-se muito à música sacra da Idade Média ou
da Idade Moderna. Única exceção, creio, foi uma apresentação da missa de Arrigo Barnabé. Ocorre
que a história da música sacra continua. No século passado, nos anos 60 e 70, houve profunda trans-
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formação na música religiosa e na música sacra litúrgica no Brasil, período em que se destacou principalmente a figura do Padre José Alves de Souza, compositor, multi-instrumentista e regente. Sua vida, sofrida, como a de todo gênio, e sua obra, corajosa e inovadora mereciam ser revisitadas. Destaco
especialmente os cantos sacros para a missa e, especial e principalmente, a obra Missa Nossa Senhora
do Brasil.”
Resposta
“Sobre sua demanda, a Gerência da emissora esclarece que, de fato, é do escopo do programa Som
Infinito dar ênfase ao canto gregoriano e aos outros repertórios litúrgicos da Idade Média. Em sua
primeira fase, era um programa dedicado exclusivamente ao gregoriano e esta característica permanece como ênfase, contudo não como exclusividade. Os repertórios dos últimos dois séculos, incluindo o brasileiro, são abordados em alguns programas, mas é verdade que são poucos, proporcionalmente. A sugestão enviada sobre a obra do Padre José Alves de Souza nos interessou muito e vamos
nos dedicar a produzir conteúdo sobre o autor. Agradecemos por sua sugestão.”
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro recebeu duas interessantes sugestões. Um ouvinte pediu a ampliação do programa No Mundo da Bola e outro, um programa especial com os cantores Cauby Peixoto, Ângela Maria e Agnaldo Timóteo. Vozes de ouro para abrilhantar ainda mais a programação
musical da emissora.
Processo nº 00112.001235/2021-94
“Como antigo ouvinte da Nacional do Rio de Janeiro, desde 1948, tomo a liberdade de sugerir a extensão do programa No Mundo da Bola para 1h30 de duração, tendo em vista o grande número de
participantes e as interrupções para as chamadas de outros programas da emissora que, a propósito,
considero desnecessárias. Com o aumento do tempo de duração, a amostragem dos gols da rodada
seria feita sem correria, mais pausadamente, propiciando aos mais idosos, como eu (tenho 83 anos),
um melhor entendimento dos fatos. Sem mais, apresento aos dirigentes da EBC meus parabéns pela
sensível melhoria das transmissões, sobretudo pela reformulação do jornalismo e aquisição dos direitos da novela Os Dez Mandamentos.”
Processo nº 00112.000960/2021-45
“Gostaria de sugerir um Especial com os três maiores Cantores do Brasil: Cauby Peixoto, Ângela Maria
e o Agnaldo Timóteo, que nos deixou. E que vocês toquem sempre e para sempre esses maravilhosos
cantores! A Rádio Nacional é cultura pura.”
Resposta
“Informamos que sua mensagem foi enviada à Coordenação de Produção da Rádio Nacional do Rio
de Janeiro para conhecimento e apreciação. Agradecemos o contato e continue prestigiando nossos
veículos de comunicação!”
Destinado às emissoras como um todo, um cidadão da cidade de Barueri, em São Paulo, pediu que
as Rádios EBC cheguem até sua localidade. Outro ouvinte sugeriu programação especial em homenagem aos povos indígenas no Dia do Índio.
Processo nº 00112.000529 /2021-07
“A cidade de Barueri não tem rádio, nem outorga, e fica perto da capital paulista. Daria para implantar um canal da EBC.”
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Resposta
“A Gerência da Rede Nacional de Comunicação Pública agradece o interesse nas programações das
Rádios Nacional e MEC, e informa que a EBC busca de forma contínua novas possibilidades em todas
as localidades do País. Nas cidades de Barueri (SP) e Campo Limpo Paulista (SP), não temos previsão
de instalação de uma nova emissora, mas existem outras formas de acesso aos nossos conteúdos:
WebRádios EBC - radios.ebc.com.br/aovivo | RÁDIOS EBC: Aplicativo gratuito, disponível para smartphone com sistema Android e iOS.”
Processo nº 00112.000996/2021-29
“Ouvinte sugere que as Rádios EBC (Nacional e MEC) transmitam programação especial em homenagem aos povos indígenas, por conta da celebração do Dia do Índio, no próximo dia 19/4.”
Resposta
“Informamos que sua mensagem foi enviada à Coordenação de Produção e Jornalismo - RJ e à Gerência da Rádio MEC para conhecimento e apreciação. Agradecemos o contato e continue prestigiando
nossos veículos de comunicação!”

Reclamação-tema
Menos numerosa entre os tipos de demanda, com apenas um registro, a reclamação-tema recebida
no período faz referência à entrevista de um professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) à
MEC AM do Rio de Janeiro sobre as medidas de lockdown impostas em decorrência do novo coronavírus.

Processo 00112.000810/2021-31
“Incrível a Rádio MEC ficar dando notícias fantasiosas e mentirosas, criada por um professorzinho da
UFF de que o Brasil pode atingir 5 mil mortes por dia. Além disso, o professorzinho hipócrita ainda
fica reforçando a necessidade do lockdown, quando todos os países já descobriram a total ineficácia
do mesmo. A Alemanha acaba de eliminar o lockdown. Sua presidente pediu desculpas à população
por ter imposto essa medida errônea. Só quem quer lockdown são os comunistas que querem destruir a economia. Meus pêsames Rádio MEC. Se continuarem a divulgar tais absurdos mentirosos, vão
perder um ouvinte.”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece sua manifestação e o interesse na
programação da Rádio MEC. Sobre sua demanda, a Coordenação de Produção e Jornalismo da emissora informa que busca dar voz a todos os tipos de opiniões sobre um mesmo assunto, por entender
ser este o papel da comunicação pública da EBC: mostrar visões diferentes para que o cidadão tenha
elementos para formar a sua opinião. A discordância é saudável, porque faz parte do processo jornalístico isento, o qual praticamos diariamente. Estão disponíveis na Radioagência Nacional algumas
reportagens relacionadas à pandemia do Coronavírus. O entrevistado em questão é um profissional
respeitado e integrante da UFF - Universidade Federal Fluminense. Assim como esta, foram produzidas matérias jornalísticas com inúmeros especialistas, professores, gestores, contrários ou não ao
fechamento total e com várias opiniões divergentes. Estamos sempre à disposição. Sua contribuição
é valiosa para esta Ouvidoria, e muito importante para melhorar a qualidade dos serviços e conteúdos ofertados pela EBC e seus veículos.”
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Mapeamento das Contribuições
Ao reunir 40,57% do total das manifestações, Marketing, Negócios e Serviços foi o assunto mais
abordado nas mensagens que chegaram à Ouvidoria no período analisado. O assunto Grade de Programação aparece em seguida, com 21% dos processos. Conteúdo de Entretenimento foi o terceiro
tema mais tratado nas demandas com 18,11% do total, seguido por Sinal/sintonização com 8,69%.

Ranking dos assuntos
Marketing, negócios e serviços
Grade de programação
Conteúdo de entretenimento
Sinal/sintonização
Outros conteúdos
Conteúdo jornalístico
Conteúdo infantil
Conteúdo esportivo
Programação especial
Comunicação institucional

Total

Quantidade
56
29
25
12
6
4
3
1
1
1

138

Qualidade do Conteúdo/Serviço foi o tema mais presente nas demandas direcionadas às Rádios
EBC, respondendo por 31,88% das mensagens. Influenciado pela falha já citada no app das Rádios
EBC, o item Aplicativos vem na sequência, com 15,94% do total de demandas. Na terceira posição,
com 10,86%, estão os subassuntos Oferta de conteúdo/serviço e Portal. Este último como resultado
do problema no funcionamento do player do “ao vivo” no site das Rádios. A Central do Ouvinte aparece na quarta posição com 10,14%, seguida por Sinal Aberto (7,97%). Horário (5,07%) aparece em
seguida, devido às múltiplas mensagens decorrentes da não exibição do Musishow.

Ranking dos subassuntos
Qualidade do conteúdo/serviço
Aplicativos
Oferta de conteúdo/serviço
Portal
Central do Ouvinte
Sinal aberto
Horário
Disponibilização de conteúdo
Acervo
Pauta
Retransmissão
Tema do conteúdo
Visitação/contato
Parcerias

Total

Quantidade
44
22
15
15
14
11
7
3
2
1
1
1
1
1

138
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Ao longo dos meses de março e abril de 2021, o público da TV Brasil enviou à Ouvidoria 257 demandas, resultando em um aumento de 10,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando
foram recebidas 233 manifestações.
As solicitações representaram mais da metade (55,6%) das demandas direcionadas à TV Brasil. As
reclamações caíram em números absolutos e também na porcentagem total. No período analisado,
as queixas foram responsáveis por 17,5% das manifestações. As sugestões, com 15,2% do total, e os
elogios, com 11,7% das demandas, completam o ranking das mensagens da emissora em março e
abril de 2021.

Março e Abril 2020
Manifestação

Quantidade

Elogio

33

Reclamação

50

Reclamação-tema

1

Solicitação

117

Sugestão

32

Total

233

Março e Abril 2021
Manifestação

Quantidade

Elogio

30

Reclamação

45

Reclamação-tema

-

Solicitação

143

Sugestão

39

Total

257

Solicitação
O conteúdo de entretenimento da TV Brasil recebeu 37,06% das solicitações do público. Sinal/
sintonização teve 23,78% das mensagens. E marketing, negócios e serviços, na sequência, recebeu
16,08% das demandas.
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Entre os pedidos, solicitações de imagens e de produções de parceiros. O telespectador também
pediu correção em chamadas na programação e demandou que emissoras afiliadas transmitam o
conteúdo disponibilizado pela Rede Nacional de Comunicação Pública.

Solicitação
Conteúdo de entretenimento
Sinal/sintonização
Marketing, negócios e serviços
Grade de programação
Conteúdo jornalístico
Conteúdo infantil
Outros conteúdos
Conteúdo esportivo
Administrativo
Conteúdo de fotografia/Imagem
Total

Quantidade
53
34
23
11
8
7
3
2
1
1
143

Processo nº 00112.001277/2021-25
“Gostaríamos de ver a possibilidade de a TV Brasil ceder para nossa emissora as imagens da chegada
da vacina Pfizer no aeroporto de Viracopos, para que possamos usá-las em nossos telejornais.”
Resposta
“A Gerência Executiva de Serviços de Comunicação da EBC informa que a TV Brasil distribui os conteúdos brutos relacionados ao Governo Federal pela internet. Os materiais estão disponíveis para download em www.tvbrasil.ebc.com.br/distribuicao. Para baixar os conteúdos, é necessário fazer um cadastro simples. No canto superior direito da página, basta clicar em ‘registrar’ para fazer esse cadastro. Todos os vídeos são disponibilizados em alta resolução aos veículos de comunicação. A reprodução dos conteúdos é permitida desde que a marca da TV Brasil seja mantida em seu local original, no
canto superior esquerdo.”
Processo nº 00112.001257/2021-54
“Estamos desenvolvendo um trabalho com o Museu da Inconfidência de Ouro Preto. Neste trabalho,
via projeto de lei de incentivo, realizamos oficinas com as escolas públicas de Ouro Preto e também
criamos um aplicativo para que os participantes possam acessar conteúdos do Museu da Inconfidência. Dentre nossas pesquisas, encontramos o projeto ‘Conhecendo Museus’, que desenvolve um trabalho magnífico. Gostaria de saber qual o contato para que possamos verificar a viabilidade de reprodução do programa dentro do nosso projeto.”
Resposta
“A Diretoria de Conteúdo e Programação da EBC informa que o programa ‘Conhecendo Museus’ é
fruto de uma parceria entre a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a Fundação José de Paiva Netto
e o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). O IBRAM é responsável pelo planejamento técnico e museológico da série. Já a Fundação José de Paiva Netto coordena a produção. E a TV Brasil exibe a série.
Assim sendo, recomendamos o contato direto com os responsáveis pelo programa na Fundação José
de Paiva Netto e no IBRAM. Seguem os contatos: Fundação José de Paiva Netto - Sra. Deborah Caroline (Gestão de Projetos Educativos e Culturais da Fundação José de Paiva Netto) | Av. Marquês de São
Vicente, 446 - 17º Andar - Cj. 1.713 - Barra Funda - São Paulo/SP - CEP 01139-000 | (11) 5505.2579 / (11)
3225.4989. | IBRAM - Sra. Patrícia Albernaz (Coordenadora de Difusão, Fomento e Economia dos Museus) | (61) 3521.4109 / patricia.albernaz@museus.gov.br.”
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Processo nº 00112.001216/2021-68
“O programa Caminhos da Reportagem é ótimo. Contudo, a chamada do programa está sendo exibida com erro de português, o que é inadmissível. A palavra 'reportagem' está grafada com acento
agudo, conforme print anexo. Essa imagem foi capturada no dia 22/4, às 10h44. Por favor, corrijam
isso com urgência. A TV Brasil/EBC está ameaçada e vocês colocam no ar uma propaganda de um excelente conteúdo próprio, com tamanha falta de atenção, não se dando ao trabalho de revisar. Lamentável!”
Resposta
“A Diretoria de Conteúdo e Programação da EBC informa que sua solicitação será encaminhada ao
setor responsável pelas chamadas da TV Brasil para análise e providências cabíveis.”
Processo nº 00112.001271/2021-58
“A TV Antares, canal 2.1 aqui de Teresina (PI) é afiliada à TV Brasil. Sempre quando há um pronunciamento do Excelentíssimo Sr. Presidente da República, a afiliada local da TV Brasil corta o sinal e transmite reprises de programas locais. Há pouco, a TV Brasil anunciou o horário do telejornal Repórter
Brasil Tarde, que também foi cortado da grade local. Nesse horário de meio dia, aqui na capital do
Piauí, iniciam todos os telejornais sempre tomando a benção do governador. Será que também não
temos aqui o direito de assistir à excelente programação de telejornais da TV Brasil, com as notícias
nacionais, na minha cidade?”
Resposta
Processo em aberto e dentro do prazo legal, aguardando resposta da área.
Prova de que a emissora pública tem o reconhecimento do cidadão são as mensagens de telespectadores enviadas quase que diariamente à Ouvidoria, algumas elogiando e outras tantas pedindo a
presença da TV Brasil em várias localidades aonde o sinal ainda não chegou.
Processo nº 00112.001108/2021-95
“Gostaria de saber quando a TV Brasil vai entrar no ar aqui em Porto Alegre (RS), no canal 27.1. Na
capital dos gaúchos, a lista de canais na internet diz que já estão autorizados. Agora o que falta para
entrar no ar?”
Resposta
“A Gerência de Planejamento e Programação de Rede informa que a EBC conta, em Porto Alegre (RS),
com a parceria da TVE/RS, que retransmite a programação da TV Brasil na localidade. No momento,
não há previsão de instalação de equipamentos digitais na região. Lembramos, ainda, que nossa programação está disponível 24h, e os conteúdos da TV Brasil também podem ser recebidos das seguintes maneiras: WebTV: http://tvbrasil.ebc.com.br/webtv | TV Brasil Play: aplicativo gratuito, disponível
para smartphones com sistema Android e iOS | Canais por assinatura: NET Claro TV - canal 531 / OI TV canal 503 / SKY - canal 23 | Parabólica - Satélite Star One C2 70° W: Frequência de Descida: 3755,5 MHz |
Polarização: Horizontal | Symbol Rate: 7.500 Msym/s | FEC: 3/4 | BW: 9 Mhz | Modulação: DVB-S2 / 8PSK
| Roll Off: 20% | PIDs: Vídeo: 0101, Áudio: 0102, Áudio Descrição: 0103, Closed Caption: 0105 | Mais informações sobre como sintonizar a TV Brasil estão no link http://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.
Continue acompanhando a TV Brasil.”
Processo nº 00112.001026/2021-41
“Como faço para acompanhar a programação da TV Brasil?”
Resposta
“Sobre sua demanda, a Diretoria de Conteúdo e Programação informa que você pode acompanhar a
programação da TV Brasil na página da emissora (https://tvbrasil.ebc.com.br/programacao) ou pelo
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aplicativo TV Brasil Play (https://play.ebc.com.br/). Lembramos, ainda, que nossa programação também pode ser recebida das seguintes maneiras... (Foram informadas ao demandante todas as opções
de acesso aos conteúdos da TV Brasil nas várias plataformas, tal como descrito na mensagem anterior)... Continue acompanhando a TV Brasil.”

Reclamação
Problemas no sinal de transmissão e na sintonização representaram a maior queixa do telespectador da TV Brasil, reunindo 33,3% do total de reclamações do público ao longo do bimestre analisado.
A Ouvidoria também recebeu manifestações que demonstravam desagrado com a falta de informação sobre determinadas atrações durante a exibição (o nome do filme no ar, por exemplo). E novos
conteúdos da programação também foram alvo de críticas dos telespectadores, que questionaram,
por exemplo, a compra de conteúdo de cunho religioso e já exibido por uma emissora comercial e
as mudanças no Sem Censura.

Reclamação

Quantidade

Sinal/sintonização
Conteúdo de entretenimento
Conteúdo jornalístico
Grade de programação
Marketing, negócios e serviços
Outros conteúdos
Conteúdo esportivo

15
12
8
4
3
2
1

Total

45

Processo nº 00112.000892/2021-14
“Queria reclamar que a TV Brasil está sem sinal na minha tv há quase um ano. Eu sou de Ribeirão das
Neves e já tentei sintonizar várias vezes e não dá. O canal simplesmente sumiu. Por favor, eu gosto
muito do canal. Gostaria que vocês dessem uma atenção nisso e fizessem o canal voltar. Me deem um
retorno para me informar qual é o número do canal ou qualquer outra coisa.”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece sua manifestação e o interesse em
nossos conteúdos. Sobre sua demanda, a Gerência de Planejamento e Programação de Rede informa
que em Ribeirão das Neves (MG), parte da programação da TV Brasil é retransmitida pela Rede Minas
no canal 17.1. Lembramos, ainda, que nossa programação está disponível 24h, e os conteúdos da TV
Brasil também podem ser recebidos das seguintes maneiras: WebTV: http://tvbrasil.ebc.com.br/
webtv | TV Brasil Play: aplicativo gratuito, disponível para smartphones com sistema Android e iOS |
Canais por assinatura: NET Claro TV - canal 531 / OI TV - canal 503 / SKY - canal 23 | Parabólica - Satélite
Star One C2 70° W: Frequência de Descida: 3755,5 MHz | Polarização: Horizontal | Symbol Rate: 7.500
Msym/s | FEC: 3/4 | BW: 9 Mhz | Modulação: DVB-S2 / 8PSK | Roll Off: 20% | PIDs: Vídeo: 0101, Áudio:
0102, Áudio Descrição: 0103, Closed Caption: 0105 | Mais informações sobre como sintonizar a TV Brasil estão no link http://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar. Continue acompanhando a TV Brasil.”
Processo nº 00112.001263/2021-10
“Escrevo para relatar minha percepção de falta de nomes nos programas. Explico: quando está passando o Cine Nacional, nunca aparece o nome do filme durante a transmissão nem em que parte está
(parte 1, parte final). Só aparece ‘você está assistindo ao Cine Nacional’. No ‘Brasil Visto de Cima’, se a
gente não pegar do começo, dificilmente saberemos qual a localidade. Raras vezes dizem o nome da
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cidade durante a transmissão e, quase nunca, o estado. Por vezes, pego algum programa de entrevista já em andamento e não aparece o nome do entrevistado. Não sei se é difícil colocar legendas. Essas
coisas acontecem em vários programas. Fora que a mudança constante de horários que vem sendo
implantada dificulta acompanharmos o que nos interessa.”
Processo nº 00112.001123/2021-33
“TV Brasil, por favor, coloque o nome dos filmes na abertura ou descritivo internamente. Toda vez
assisto aos filmes no #cinenacional e fico sem saber o nome. Somente descobri este filme porque vim
reclamar.”
Resposta

Processo nº 00112.000887/2021-10
“Gostaria de saber da TV Brasil qual foi a decisão estratégica a ser atendida pelo canal público em
pedir direito de transmissão de uma novela de cunho religioso e já transmitida ‘n’ vezes em outro
canal aberto em todo território nacional. Dado o caráter laico do Estado, como pode um canal público ter feito um processo de due diligence e ter compreendido como adequada esta situação? O site
institucional da EBC informa que a transação comercial ocorreu para prestigiar conteúdo nacional.
Porém, este material já foi pago através, imagino eu, de anunciantes que veicularam comerciais durante as transmissões anteriores deste mesmo produto. Ou seja, se o produto já possui seu custo pago, cabe ao produtor do conteúdo auferir lucros diretos com a nova transmissão. Vale a pena verificar em várias instâncias judiciais que este mesmo canal de televisão não paga recorrentemente direitos de imagem aos atores que já saíram da casa. Como justificar a transferência de renda direta entre
uma TV pública e uma instituição religiosa? Aguardo retorno, como um dos 200 milhões de pagadores de impostos que financiam esta TV.”
Resposta
“A Empresa Brasil de Comunicação - EBC, agradece o interesse na programação de seus veículos de
comunicação, como a TV Brasil. Reserva-se o direito de não comentar obras audiovisuais de terceiros
diante de suas diretrizes institucionais e respeito à livre concorrência do mercado audiovisual brasileiro, nem mesmo, comentar sobre ações estratégicas de aquisições e/ou parcerias para conteúdos. Ressalta-se também que a EBC reitera o compromisso com os princípios norteadores para prestação do
serviço de radiodifusão de sons e imagens estabelecidos na lei n° 11.652, de 7 de abril de 2009, especialmente os incisos do Art. 2o, a saber: I - complementaridade entre os sistemas privado, público e
estatal; II - promoção do acesso à informação por meio da pluralidade de fontes de produção e distribuição do conteúdo; III - produção e programação com finalidades educativas, artísticas, culturais,
científicas e informativas; IV - promoção da cultura nacional, estímulo à produção regional e à produção independente; V - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família; e VI - não discriminação religiosa, político partidária, filosófica, étnica, de gênero ou de opção sexual. De forma complementar, apresenta-se igualmente o Art. 3o da lei n° 11.652, de 7 de abril de 2009, o qual estabelece os
seguintes objetivos para a prestação dos serviços de radiodifusão pública: I - oferecer mecanismos
para debate público acerca de temas de relevância nacional e internacional; II - desenvolver a consciência crítica do cidadão, mediante programação educativa, artística, cultural, informativa, científica e
promotora de cidadania; III - fomentar a construção da cidadania, a consolidação da democracia e a
participação na sociedade, garantindo o direito à informação, à livre expressão do pensamento, à
criação e à comunicação; IV - cooperar com os processos educacionais e de formação do cidadão; V apoiar processos de inclusão social e socialização da produção de conhecimento, garantindo espaços
para exibição de produções regionais e independentes; VI - buscar excelência em conteúdos e linguagens e desenvolver formatos criativos e inovadores, constituindo-se em centro de inovação e forma-
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ção de talentos; VII - direcionar sua produção e programação pelas finalidades educativas, artísticas,
culturais, informativas, científicas e promotoras da cidadania, sem com isso retirar seu caráter competitivo na busca do interesse do maior número de ouvintes ou telespectadores; e VIII - promover
parcerias e fomentar produção audiovisual nacional, contribuindo para a expansão de sua produção
e difusão. Adicionalmente, a EBC reafirma seu compromisso com os princípios e objetivos legais norteadores da radiodifusão pública brasileira e com os mais altos parâmetros de análise de conteúdo da
programação de seus veículos de comunicação em consonância com as premissas basilares da comunicação pública da República Federativa do Brasil. A empresa agradece, mais uma vez, pelo interesse
na programação de seus veículos de comunicação. E, frente a estratégias ligadas à competitividade
do segmento de radiodifusão de sons e imagens, a EBC assegura seu compromisso conteudístico com
finalidades educativas, artísticas, culturais, científicas e informativas de forma competitiva na busca
do interesse do maior número de ouvintes e/ou telespectadores. Para mais informações sobre a programação dos veículos da EBC, acesse o site www.ebc.com.br.”
Complemento de resposta
“Complementando a informação já enviada, a Diretoria de Conteúdo e Programação da Empresa Brasil de Comunicação reforça que a aquisição da novela ‘Os Dez Mandamentos’ vem ao encontro da necessidade de buscar alternativas neste difícil momento para a produção audiovisual nacional e internacional, no qual todos foram afetados pelas restrições provocadas pela pandemia. Procurou-se alternativas para cumprir a missão da empresa e, uma delas, foi incentivar a produção nacional e dar
visibilidade a grandes obras, licenciando produtos de ponta de outras emissoras/distribuidores de
conteúdo do país, como a novela ‘Os Dez Mandamentos’, que foi um case de sucesso na TV brasileira
que de nada faz proselitismo, uma vez que o produto trata a história com base no Velho Testamento
(Bíblia), com toda sua licença poética.”

Fora do ar desde o ano passado, o programa Sem Censura foi alvo de vários protestos. As primeiras
reclamações partiram de telespectadores inconformados por perder uma das atrações mais antigas
e tradicionais da TV Brasil. Com a estreia da nova programação, o público reclamou da mudança do
formato, que descaracterizou a ideia original do programa.
Processo nº 00112.006085/2020-24
Telespectador solicita a volta do programa Sem Censura no formato tradicional, com vários entrevistados.
Processo nº 00112.000926/2021-71
“Desisti de assistir e, certamente, milhões de pessoas também. Colocar dois jornalistas para falar mal
do presidente e do país, por meio de perguntas manjadas e copiadas da mídia de oposição não dá.
Não precisa elogiar o presidente. Mas bater também não. Há jornalistas mais gabaritados para um
programa tradicional como o Sem Censura. Semana que vem vocês terão outra chance para fazer o
certo. O programa é de entrevista. Informativo e imparcial. Sem ‘passar pano’ e nem acusar. Usem
debatedores sem engajamento político. Usem a TV Brasil para realmente informar. E que os próximos entrevistados sejam mais objetivos e efetivamente respondam. A TV Brasil, a Marina Machado e
a marca Sem Censura podem fazer melhor.”
Processo nº 00112.001128/2021-66
“Assisti à entrevista do General Heleno e os debatedores são PÉSSIMOS, totalmente despreparados,
rasos, sem conteúdo sem bagagem para debater. Crianças do ginásio teriam feito melhor.”
Resposta
“A Diretoria de Conteúdo e Programação da EBC informa que a sua reclamação será encaminhada ao
setor de produção responsável pelo programa ‘Sem Censura’ para análise e providências cabíveis.”
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Sugestão
Conteúdo de entretenimento foi o tema responsável por quase a metade das sugestões direcionadas à TV Brasil. Exatos 48,72% das mensagens.
A Ouvidoria também recebeu sugestões com o mesmo teor de algumas reclamações, pedindo que
a TV Brasil coloque o nome do filme que está passando durante a exibição do conteúdo.

Sugestão

Quantidade

Conteúdo de entretenimento
Conteúdo jornalístico
Marketing, negócios e serviços
Grade de programação
Conteúdo infantil
Sinal/sintonização
Outros conteúdos

19
8
6
3
1
1
1

Total

39

Processo nº 00112.000886/2021-67
“A TV Brasil podia criar uma sessão de filmes às dez e meia da noite e passar filmes antigos norteamericanos da década de 80 e 90.”
Resposta
“A Diretoria de Conteúdo e Programação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) informa que sua
sugestão foi encaminhada ao setor responsável pela programação e exibição da TV Brasil para análise
e providências cabíveis.”
Processo nº 00112.000985/2021-49
“Gostaria de sugerir reprises de musicais antigos da emissora durante os fins de semana: Paralamas
do Sucesso, Legião Urbana, Ira, Plebe Rude, Marcelo Nova e tantos outros. Tem muita coisa bacana
que poderia ser exibida na íntegra.”
Resposta
“A Diretoria de Conteúdo e Programação da EBC informa que sua sugestão foi encaminhada ao setor
responsável pela programação e exibição da TV Brasil.”
Processo nº 00112.001213/2021-24
“Passando para deixar uma sugestão: um programa de turismo nacional. Com uma hora de duração,
cada edição traria uma reportagem por região, cada uma com dez minutos de duração. Como TV pública, incentivaria o turismo e ainda a inclusão e o intercâmbio de todas as regiões do país em um único programa. Muitos youtubers já têm material que renderia muitas temporadas. Tenho um canal no
YouTube com cerca de 200 vídeos, muitos sobre o Nordeste.”
Resposta
“A Diretoria de Conteúdo e Programação da EBC solicita o contato direto com a Gerência Executiva
de Produção, Aquisição e Parceria pelo telefone: (21) 2117.6838.”
Processo nº 00112.001331/2021-32
“Gostaria de parabenizá-los pela excelente programação, principalmente a infantil. Se for possível,
gostaria de deixar uma sugestão: que vocês exibissem o nome do filme na ‘Sessão Família’ pelo menos na volta dos intervalos, pois o filme passa direto e muitas vezes não sabemos o nome.”
48

Contribuições do cidadão - TV Brasil

Resposta

Elogio
O bimestre analisado por este relatório foi marcado pela estreia da nova grade de programação da
TV Brasil, objeto de precisamente um terço das 30 manifestações elogiosas do público. Prova de
que, no geral, a nova programação agradou aos telespectadores, são os elogios genéricos enviados
à Ouvidoria.

Elogio

Quantidade

Grade de programação
Conteúdo jornalístico
Conteúdo de entretenimento
Sinal/sintonização
Outros conteúdos

10
9
8
2
1

Total

30

Processo nº 00112.001237/2021-83
“Gostaria de parabenizar a TV Brasil pela programação. Que diferença de outros tempos. Vocês todos estão no caminho certo, com entrevistas, jornalismo e programas infantis nos mostrando um
Brasil diferente, com esperança e cultura, independentemente de qualquer coisa. Parabéns!”
Processo nº 00112.001195/2021-81

Processo nº 00112.000983/2021-50
“Muito boa a programação! Melhorou muito o ano passado e tem melhorado este ano. Os conteúdos são diversos e escolhidos com bom critério, sendo em geral bem apropriados para famílias.”
Na sequência, o item mais apreciado pelo público é o jornalismo apresentado pela TV Brasil, que
recebeu nove elogios do telespectador. Conteúdos noticiosos inéditos foram incluídos no dia a dia
da nova programação. Destaque para o Repórter Brasil, que recebeu dois elogios.
Processo nº 00112.000955/2021-32
“Sempre acompanho o jornal da noite da TV Brasil e percebi maior interatividade, tanto nos novos
quadros, como por exemplo o quadro de cinema, os links e a participação de outras praças que, ao
meu ver, enriquece muito o telejornal. Uma pequena observação é em relação ao áudio, que oscila
muito entre os apresentadores e os VTs. Precisa equalizar melhor.”
Processo nº 00112.000957/2021-21
“Elogio Katiuscia Neri.”
Os telejornais locais voltaram à grade de programação da TV Brasil. Entrando simultaneamente ao
meio-dia, e com 15 minutos de duração, os noticiários têm uma dinâmica ágil, com entradas ao vivo
dos repórteres, com flashes de imagens do trânsito e com a previsão do tempo. Prestação de serviço e informações locais são o foco. Apresentados por Giulianno Cartaxo, em Brasília; Munike Moret,
no Rio; e Vivian Costa, em São Paulo, os noticiários Repórter DF, Repórter Rio e Repórter São Paulo
são transmitidos para cada praça e na internet, no canal do YouTube da TV Brasil.
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Processo nº 00112.000992/2021-41
“O Repórter DF está bem legal. Em um horário adequado, traz o conteúdo de forma ágil e dinâmica.
Parabéns ao Cartaxo pela condução do programa.”
Os conteúdos de entretenimento vêm em terceiro lugar na preferência do público, com oito elogios. O primeiro colocado no ranking dos elogios a programas específicos, que todo mês recebe ao
menos uma manifestação elogiosa, é o Brasil Visto de Cima, que no bimestre em questão foi alvo de
três mensagens de apreço.
Processo nº 00112.000728/2021-15
“Parabéns ao canal de TV. O melhor do nosso Brasil. Gosto muito dos documentários, principalmente
do ‘Brasil Visto de Cima’.”
O público também fez referência a dois conteúdos polêmicos - a novela Os Dez Mandamentos e a
nova versão do programa Sem Censura. A novela foi objeto de 16 manifestações de telespectadores
da emissora, mas apenas duas delas foram elogiosas. Já o novo Sem Censura, agora em formato que
em nada se assemelha àquele que vinha sendo apresentado havia mais de três décadas, foi alvo de
quatro manifestações, sendo que em apenas uma delas o telespectador registrou um elogiou.
Processo nº 00112.000990/2021-51
“Muito obrigado pela reprise da novela ‘Os Dez Mandamentos’. Estou acompanhando desde o primeiro capítulo.”
Processo nº 00112.001034/2021-97

“Parabéns aos envolvidos na produção do programa Sem Censura. Parabéns Marina Machado, pelo
trabalho impecável.”

Mapeamento das Contribuições
Mais da metade das contribuições foi sobre conteúdo da nova grade. Somando-se o total das mensagens de conteúdo de entretenimento, jornalístico, infantil, de fotografia/imagem e outros, o total
chega a 56,03%. Na sequência, com 20,23% do conjunto das manifestações de cidadão, sinal/
sintonização foi o assunto com o maior número de demandas. A categoria marketing, negócios e
serviços teve 12,45% das mensagens. E grade de programação recebeu 10,89% das manifestações do
público da TV Brasil.

Ranking dos assuntos
Conteúdo de entretenimento
Sinal/sintonização
Conteúdo jornalístico
Marketing, negócios e serviços
Grade de programação
Conteúdo infantil
Outros conteúdos
Conteúdo esportivo
Administrativo
Conteúdo de fotografia/Imagem

Total

Quantidade
92
52
33
32
28
8
7
3
1
1

257
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Ranking dos subassuntos
Qualidade do conteúdo/serviço
Oferta de conteúdo/serviço
Sinal aberto
Disponibilização de conteúdo
Retransmissora
Reprise
Expansão de cobertura
Horário
Acervo
Retransmissão
Licenciamento
Pauta
Portal
Parcerias
Participação em programa
Sinal de satélite
Recurso de acessibilidade
Gestão de pessoas
Pronúncia/gramática/ortografia

Total

Quantidade
60
46
26
19
15
14
11
8
8
8
8
8
7
6
4
4
3
1
1

257
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TV Brasil Play
Ao longo dos meses de março e abril de 2021, o serviço oferecido em formato on demand foi objeto
de 35 demandas, resultando em um aumento de 105,9% no comparativo com o mesmo bimestre do
ano anterior, quando foram recebidas 17 manifestações.
As solicitações aumentaram e agora representam dois terços do conjunto de demandas dirigidas ao
TV Brasil Play, passando de 52,9% em 2020, para 77,1% em 2021. As reclamações tiveram redução,
caindo de 29,4% em 2020 para 11,4% em 2021. Da mesma forma, os elogios diminuíram. Eram 11,8% do
total em 2020 e, em 2021, representaram apenas 2,9%. As sugestões passaram de 5,9% (2020) para
8,6% (2021).

Março e Abril 2020
Manifestação

Quantidade

Elogio

2

Reclamação

5

Solicitação

9

Sugestão

1

Total

17

Março e Abril 2021
Manifestação

Quantidade

Elogio

1

Reclamação

4

Solicitação

27

Sugestão

3

Total

35

Mapeamento das Contribuições
A disponibilização de conteúdo no serviço TV Brasil Play foi a maior demanda do público. Do total
das mensagens, 42,86% foram nesse sentido. Internautas demonstraram interesse em acessar conteúdos noticiosos da emissora que não são ofertados pelo aplicativo e questionaram a ausência de
alguns episódios da novela Os Dez Mandamentos, não disponíveis por restrições contratuais.
Na sequência, a qualidade do conteúdo/serviço representou 34,29% das manifestações. Oferta de
conteúdo/serviço (20%) e recurso de acessibilidade (2,86%) completam o ranking.
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Ranking dos subassuntos

Quantidade

Disponibilização de conteúdo
Qualidade do conteúdo/serviço
Oferta de conteúdo/serviço
Recurso de acessibilidade

15
12
7
1

Total

35

Processo nº 00112.000939/2021-40
“Não consigo assistir ao Repórter Brasil pelo aplicativo, trava a todo instante.”
Processo nº 00112.000832/2021-00
“Como faço para ver as notícias do dia pelo aplicativo do meu celular? Adorei ver a TV Brasil na TV de
casa, mas quando não estou em casa gostaria de assistir às notícias pelo aplicativo do meu celular.”
Resposta
“A Gerência Executiva de Redes Sociais da EBC informa que é possível acompanhar as notícias da TV
Brasil pelo site da emissora (tvbrasil.ebc.com.br/videos), assim como, em caso de interesse específico, pelas playlists dos nossos programas jornalísticos no YouTube: Repórter Nacional (bit.ly/reporternacional); Brasil em Dia (bit.ly/BrasilEmDia); Repórter Rio (bit.ly/ReporterRio); Repórter DF (bit.ly/
Reporter-DF); Repórter São Paulo (bit.ly/Reporter-SP) Repórter Brasil Tarde (bit.ly/RBTarde); Repórter Brasil (bit.ly/ReporterBrasilYT).”
Processo nº 00112.000944/2021-52
“Cadê os outros episódios de ‘Os Dez Mandamentos’?”
Processo nº 00112.001096/2021-07
“Por que não consigo acessar os primeiros episódios da novela ‘Os Dez Mandamentos’? A lista começa no episódio 5.”
Resposta
“A Gerência de Interatividade e Interfaces Digitais da EBC informa que, por questões de licenciamento, os capítulos da novela ‘Os Dez Mandamentos’ ficam disponíveis no TV Brasil Play
(play.ebc.com.br) em sistema de catch up. Ou seja, toda vez que um episódio é exibido na TV Brasil,
ele fica em exibição no aplicativo por mais 7 dias.”
Processo nº 00112.000903/2021-66
“Tenho interesse em instalar o app na minha TV LG que usa o sistema WebOS. Tem previsão de inclusão do app neste sistema? Procurei e não encontrei.”
Resposta
“A Gerência de Desenvolvimento Multiplataformas da EBC informa que, no momento, não dispomos
de uma versão do aplicativo TV Brasil Play para as Smart TVs. Vamos levar essa demanda ao conhecimento da gestão para que possamos avaliar a viabilidade de construção desse tipo de aplicação.”
Processo nº 00112.000893/2021-69
“O TV Brasil Play precisa ter audiodescrição. Gostaria que fosse possível sintonizar a audiodescrição
na TV ao vivo por meio do app TV Brasil Play para iPhone.”
Resposta
“A Gerência de Desenvolvimento Multiplataformas da EBC informa que sua sugestão será enviada
para o gestor do projeto para avaliação e análise de desenvolvimento e melhoria para o aplicativo TV
Brasil Play.”
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Em março e abril de 2021, a Ouvidoria recebeu 33 contribuições com assuntos relacionados à gestão
administrativa, operacional e serviços/negócios da EBC. Em relação ao ano anterior, houve queda
de 13,2% no número de demandas, quando foram registradas 38 manifestações.
Apesar da redução em 15% na quantidade de solicitações recebidas no segundo bimestre de 2021, no
comparativo com o mesmo período de 2020, esse tipo de demanda continua liderando o ranking de
manifestações direcionadas à gestão da EBC, com uma fatia correspondente a quase 70% do conjunto de mensagens.
Destacaram-se também as reclamações, com um aumento de 75% em relação ao mesmo bimestre
de 2020, basicamente em razão das queixas referentes à inclusão da EBC no Plano Nacional de Desestatização (PND).
Veja os dados dos períodos.

Março e Abril 2020
Manifestação

Quantidade

Elogio

3

Reclamação

4

Solicitação

27

Sugestão

4

Total

38

Março e Abril 2021
Manifestação

Quantidade

Elogio

1

Reclamação

7

Solicitação

23

Sugestão

2

Total

33

Elogio
Houve redução de 67% nos elogios encaminhados à gestão da EBC no segundo bimestre de 2021, no
comparativo com o mesmo período do ano anterior. Foram registrados três em 2020, e apenas um
este ano.
Processo n° 00112.000628/2021-81
“Sou pós-graduando pelo IBMEC-BH e atualmente estou escrevendo um artigo sobre as regras de provisionamento de processos judiciais e administrativos no Brasil. Gostaria de elogiar a elaboração da
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Norma de Critérios para Provisionamento de Ações Judiciais - NOR 907 -, que a EBC adotou. Dentre as
empresas que eu pesquisei, a empresa que disponibiliza mais abertamente sua metodologia de critério ao público externo foi a de vocês. Nesse sentido, se possível, gostaria de saber se haveria algum
membro da equipe jurídica responsável à época, que eventualmente teria interesse/disponibilidade
em colaborar com o desenvolvimento de uma pesquisa sobre os critérios subjetivos atuais dos provisionamentos de ações judiciais.”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece a mensagem e o elogio à NOR-907.
Em atenção à sua solicitação, o consultor-jurídico da EBC disponibilizou-se para colaborar com a pesquisa. Desse modo, você pode encaminhar o questionário para o e-mail francisco.filho@ebc.com.br.”

Reclamação
As reclamações aumentaram de quatro, em 2020, para sete registradas ao longo do bimestre março/abril deste ano. As três queixas a mais, contabilizadas nos dois últimos meses, decorrem da notícia amplamente divulgada por diversos veículos de comunicação acerca da inclusão da EBC no Programa Nacional de Desestatização (PND).
Processo n° 00112.000655/2021-53
“É um absurdo o presidente Bolsonaro privatizar a EBC! Agora que ela foi desintoxicada do desgoverno do PT, o governo quer entregá-la para mais uma igreja evangélica. Uma empresa estratégica e do
porte da EBC não deveria ir para as mãos de empresários tucanos ou instituições protestantes. Há
locais em que só a EBC chega, seja via satélite ou ondas curtas. Espero que o governo reveja essa posição.”
Processo n° 00112.000746/2021-99
“Estou apavorado com a possibilidade de extinção da EBC, como anunciou o governo. Espero que as
rádios MEC AM e FM resistam mais uma vez às tentativas de acabar com estas difusoras de cultura e
programas brasileiros de alta qualidade!”
Processo n° 00112.000764/2021-71
“Como o governo federal quer privatizar a EBC, que é a empresa de comunicação para o governo? Por
favor, peço às emissoras de rádio e de televisão da EBC para deixar (de lado) segmentos de grades de
programação que não são populares e que dão audiência quase zero e passar a copiar todas as mesmas coisas dos segmentos populares de outras emissoras de rádio e de televisão que dão audiência.
Com os mesmos números das gigantes, o governo federal pode desistir de privatizar e vender a Empresa Brasil de Comunicação, para sempre.”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece sua manifestação. Sobre sua demanda, a direção da empresa informa o que segue: ‘Agradecemos o envio da sua mensagem e o apreço
demonstrado por essa empresa pública. Como foi divulgado recentemente pelo Ministério das Comunicações, a inclusão da EBC no Plano Nacional de Desestatização - PND do Governo Federal é ainda
uma intenção, dado que há alguns passos a serem percorridos para decisão final a este respeito.
Ocorrendo isso, um estudo aprofundado recomendará ao final as alternativas existentes, cabendo ao
Governo Federal a tomada de decisão a respeito, conforme preconiza a legislação vigente’.”
Das sete reclamações recebidas no período analisado, uma foi direcionada ao administrativo e três
ao programa A Voz do Brasil. A demanda relacionada ao administrativo faz referência ao pedido protocolado na EBC em 2017 e direcionado para a área de patrimônio da empresa, pelo Instituto de Ar-

55

Gestão EBC

tes, Cultura e Ciências, localizado em Uberlândia. A solicitação pleiteia a cessão de equipamentos
antigos ou subutilizados de estúdio de rádio para fins de criação de um museu ativo de rádio. Em
2020, o demandante registrou no sistema Fala.BR o processo nº 00112.001153/2020-69, solicitando
informações sobre a situação em que se encontrava o requerimento protocolado em 2017. Informou que, em 2018, houve um contato telefônico, buscando confirmar os dados do instituto, e perguntou o que seria ainda necessário para que a demanda fosse atendida. No protocolo de 2020, recebeu a resposta encaminhada pela Diretoria de Jornalismo e pela Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, informando que não é permitida a doação em ano de eleição. Em abril deste ano,
o demandante registrou no Fala.BR a seguinte reclamação:
Processo n° 00112.001269/2021-89

“Encaminhamos reclamação quanto à resposta da EBC, uma vez que protocolamos em 2017 e se manifestaram negativamente em 2020, alegando questões eleitorais, que sequer existiram em Brasília,
por serem eleições municipais. Solicitamos prosseguimento do assunto.”
Resposta
Pendente de resposta da área, mas dentro do prazo legal.
Registramos a seguir as reclamações direcionadas ao programa A Voz do Brasil.
Processo n° 00112.001256/2021-18
“Sempre que possível, ouço A Voz do Brasil. No dia 27/04/2021, tive essa oportunidade. Uma notícia
me chamou a atenção. A acolhida dos refugiados da Venezuela oferecida pelo governo do nosso país.
Pelo povo brasileiro, na verdade. O Brasil é o paraíso. Acolhe e arranja emprego, enviando as pessoas
para todo o país. Oferece faculdade e faz atendimento médico. Dá orgulho de ser brasileiro. Entretanto, não posso me furtar a criticar a matéria veiculada no programa de rádio. A absoluta ausência de
algum comentário ou esclarecimentos sobre as razões que levam o infeliz povo venezuelano a fugir
do seu país. Eles estão deixando sua terra natal por conta de um governo nefasto. Uma história de
ditadura que transformou aquele que era um dos países mais prósperos e ricos da América do Sul em
um monte de miseráveis. O comunismo, implantado por Hugo Chávez e agora mantido pelo tirano
Nicolás Maduro. Essa é a verdade que, infelizmente, os senhores omitem. Lamentável.”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece sua manifestação. Sobre sua demanda, a Gerência Executiva de Serviços de Comunicação agradece a audiência e informa que A Voz do
Brasil tem como missão transmitir aos ouvintes, de forma imparcial e objetiva, informações sobre as
políticas públicas executadas pelo governo federal do Brasil. A matéria citada seguiu a linha editorial
definida e trouxe as ações executadas pelo governo brasileiro na acolhida aos venezuelanos. Ainda
assim, o texto destaca que a maioria dos venezuelanos está no Brasil ‘devido à crise econômica e social no país de origem’.”
Processo n° 00112.000952/2021-07
“Sou advogado e ouvinte de A Voz do Brasil. Venho aqui demonstrar minha grande insatisfação em
ver que A Voz do Brasil somente entrevista a oposição em assuntos inerentes ao poder legislativo.
Não vejo nenhum político de centro direita ou de direita sendo entrevistado. Somente ontem
(7/4/2021), todos os deputados federais entrevistados eram filiados ao PT ou ao PSD. Levando em
conta que se trata de uma empresa pública (EBC), deveriam valorizar o que nosso presidente está
fazendo e buscando melhorar. Não concordo que somente a oposição tenha vez e voz na emissora
que administra A Voz do Brasil.”
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Resposta
“A Gerência de Produção e Conteúdo Jornalístico informa que a EBC é responsável apenas pela produção dos primeiros 25 minutos do programa A Voz do Brasil, tempo que corresponde ao noticiário sobre o Poder Executivo. Com relação ao conteúdo citado pelo senhor, acreditamos que tenha ouvido a
parte corresponde às produções do Poder Legislativo, ou seja, da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Dessa maneira, sugerimos que entre em contato com a Ouvidoria da Câmara dos Deputados www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/ouvidoria - e com a do Senado Federal - www12. senado.leg.br/institucional/falecomosenado.”
Processo n° 00112.000932/2021-28

“Sou ouvinte do programa A Voz do Brasil, juntamente com o resto da população brasileira, mas há
coisas nele que causam calos nos ouvidos. Por exemplo: a concordância verbal incorreta, e bem comum, na redação/locução do programa. Com muita frequência, utilizam verbos no tempo presente
referindo-se ao futuro, como ‘A Voz do Brasil ESTÁ de volta amanhã’. Por favor, ESTÁ, está conjugado
no presente. Se a referência é para AMANHÃ, o verbo tem que estar no FUTURO e a locução correta
creio deve ser ‘A Voz do Brasil ESTARÁ de volta amanhã’. Esse é apenas um dos erros de português
que são cometidos, mas acontecem muitos outros que já observei. Tratando-se de um programa que
cobre totalmente o país, creio que a nossa língua deve estar expressa corretamente, porque quem
ouve errado, fala e escreve também errado. E esses tipos de erros estão presentes também creio que
na totalidade da grande mídia brasileira, infelizmente. Espero ter contribuído positivamente.”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece sua manifestação. Sobre sua demanda, a Gerência Executiva de Serviços de Comunicação informa que as observações relatadas serão
levadas em consideração pela equipe do programa.”

Sugestão
No segundo bimestre de 2021, as sugestões direcionadas à gestão da EBC caíram pela metade em
relação ao ano anterior. Foram quatro em 2020, e duas agora.
Processo n° 00112.000765/2021-15
“Como o governo federal quer privatizar a EBC que é a Empresa Brasil de Comunicação, para o governo federal se animar e desistir de privatizar e vender a EBC peço à TV Brasil para não ficar quebrando
a cabeça, para passar a ficar na cola, cobiçar o primeiro lugar da outra rede de TV. Simplesmente copiar 100% de tudo. Fazer as mesmas coisas das outras redes de televisão, até na qualidade de imagem
e áudio. Todas as emissoras de televisão da EBC têm que sempre copiar todas as coisas, em tudo. O
mesmo segmento que a outra rede de televisão sempre faz para ser o primeiro lugar na audiência.”
Resposta
“Sobre sua demanda, a direção da empresa informa o que segue: ‘Agradecemos o envio da sua mensagem e o apreço demonstrado por essa empresa pública. Como foi divulgado recentemente pelo
Ministério das Comunicações, a inclusão da EBC no Plano Nacional de Desestatização - PND do Governo Federal é ainda uma intenção, dado que há alguns passos a serem percorridos para decisão final a
este respeito. Ocorrendo isso, um estudo aprofundado recomendará ao final as alternativas existentes, cabendo ao Governo Federal a tomada de decisão a respeito, conforme preconiza a legislação
vigente’.”
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Processo n° 00112.000723/2021-84
“O Ministério das Comunicações anunciou nesta semana o envio da Empresa Brasil de Comunicação
ao Programa Nacional de Desestatização (PND). Embora o movimento ainda envolva estudos sobre
possíveis formas de privatização da empresa, foi um passo perigoso rumo à destruição da estatal.
Neste sentido, trabalhadores que atuam nos setores da companhia vêm dialogar com a sociedade
sobre sua natureza e importância.
Desde o seu nascimento, em 2007, a TV Brasil e a EBC são alvos de intensa campanha contrária e, mais
recentemente, pela sua privatização. Os argumentos vão desde um suposto déficit que ela daria ao
governo até o valor gasto com salários e baixa audiência de seus veículos. Os trabalhadores vêm aqui
trazer alguns esclarecimentos que esperamos serem incluídos nas matérias, em geral com somente
um lado.
A EBC não dá ‘prejuízo’ ou ‘déficit’. Ela é uma empresa pública dependente, e não autossuficiente como Correios ou Banco do Brasil. Embora ela consiga arrecadar recursos com patrocínios e prestação
de serviços, suas fontes de financiamento não servem e nunca servirão para torná-la autônoma, já
que ela não deve se tornar refém do próprio mercado para garantir ainda mais sua autonomia. Assim
como ministérios e universidades não dão ‘prejuízo’, a EBC (assim como outras estatais dependentes,
como Embrapa) também não dá.
Este modelo de negócio não é inovação da EBC, ele ocorre no mundo inteiro. Só conseguem autonomia financeira empresas custeadas a partir de impostos, como a BBC do Reino Unido ou a RAI na Itália. Não é o caso do Brasil. Ao contrário, a EBC tem uma fonte de receita própria complementar (a
Contribuição para o Fomento à Radiodifusão Pública), que do total arrecadado, só foi reservado R$
2,8 bilhões em todos os anos de contribuição à EBC, mesmo que quase nada tendo sido repassado à
empresa (tanto por uma contenda judicial quanto por falta de vontade política dos governos)
(sistemas.anatel.gov.br/anexar-api/publico/anexos/download/94048e5652b2272e693e4ca9ce14d485).
Matérias na imprensa e próprios membros do governo colocam o orçamento de R$ 550 milhões por
ano como se isso fosse “muito”. E ressaltam sempre valores gastos com salários. Não se mantém
uma empresa que tem duas TVs, oito rádios, duas agências nacionais, produz conteúdo e presta serviços ao governo federal sem recursos. Tampouco se faz comunicação sem pessoas — que devem ser
contratadas conforme prevê a legislação, e não fraudando a lei com contratações por pessoa jurídica
(PJ). É o que a maioria das empresas de radiodifusão o fazem, como Band, Globo e o SBT, o que levou
a multas milionárias da Receita Federal e na Justiça trabalhista. É de se esperar, naturalmente, que as
empresas públicas cumpram, minimamente, a lei.
Colunistas e o próprio governo reclamam do ‘desempenho’ da EBC e falam em melhoria e
‘otimização’ por conta da falta de audiência. Os veículos da EBC não foram criados para disputar audiência, embora devam buscar sempre esse alcance. A TV Brasil já chegou a ser a 7ª emissora nacional e
é a única aberta com programação infantil de fato. A Agência Brasil produz conteúdos gratuitos que
abastecem milhares de grandes e pequenos veículos de comunicação. A Radioagência Nacional faz o
mesmo com estações de rádio. A Rádio Nacional da Amazônia serve centenas de milhares de ouvintes
nos rincões do país.
Tão importante quanto, a EBC foi criada a partir do que manda a Constituição Federal. O Artigo 223
da Carta Magna prevê a complementaridade dos sistemas público privado e estatal. A Lei que criou a
estatal (11.652 de 2008) regulamenta esta diretriz, criando a empresa. Assim, a EBC não foi um feito
de um governo, mas a materialização tardia do que a Constituição já determinava desde sua promulgação, no fim dos anos 1980.
A preocupação dos trabalhadores vai muito além de seus empregos — embora essa preocupação
seja legítima, uma vez que estamos falando de famílias que são sustentadas por esses empregos em
um país com mais de 14 milhões de desempregados. Mesmo assim, é necessário restabelecer informações diante de uma campanha de ataque e que esconde a relevância social da empresa. Se é fato que
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o governo atual vem aparelhando editorialmente e desmontando muitos programas e serviços, a saída não pode ser extinguir ou privatizar, mas sim corrigir os erros e dar a devida estrutura para que a
empresa possa, de fato, cumprir sua missão de fazer comunicação pública.”
Resposta
“Sobre sua demanda, a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas agradece a manifestação do
cidadão e informa que as considerações e sugestões propostas serão avaliadas pela Empresa para
inclusão nos estudos que serão realizados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND).”

Solicitação
As solicitações representam quase 70% do total das demandas dirigidas à gestão da empresa no bimestre analisado. Do total de solicitações recebidas no período, duas áreas foram mais demandadas: negócios e serviços, com 43,48% (10), seguida do administrativo, com 34,78% (8). Todos os meses, profissionais da área de comunicação interessados em trabalhar na EBC apresentam seus currículos à Ouvidoria.
A seguir estão algumas mensagens direcionadas à área de negócios e serviços e, em seguida, as relativas ao administrativo.
Processo n° 00112.001293/2021-18
“Gostaria de saber quais serviços vocês oferecem.”
Processo n° 00112.001264/2021-56

“Queremos anunciar no seu website. Serei o agente responsável por criar uma parceria muito rentável e por dar todo o apoio necessário. Estou também disponível para ouvir as suas sugestões e negociar o melhor acordo para ambas as partes.”
Resposta aos dois protocolos registrados acima
“Sobre sua demanda, a Gerência de Negócios e Captação Nacional solicita a gentileza de entrar em
contato pelo e-mail negocios@ebc.com.br para detalhamento da proposta. O time de Negócios terá
muita satisfação em atendê-lo.”
Processo n° 00112.001040/2021-44
“O sinal de A Voz do Brasil não está chegando.”
Resposta
“A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) agradece sua manifestação. Sobre sua demanda, a Gerência da emissora informa que o programa A Voz do Brasil é transmitido de segunda a sexta,
das 19h às 19h25 (horário de Brasília), pelo satélite e pelo player no site da Rede Nacional de Rádio.
Após o término da transmissão do programa, o arquivo de áudio é postado no site da Rede Nacional
de Rádio e fica disponível para download a partir das 20h15. Testamos o funcionamento do player do
site Rede Nacional de Rádio nos navegadores Chrome, Firefox, Safari e Edge e não encontramos
erros. Caso o problema persista, pedimos a gentileza de detalhar o navegador, dispositivo e versão
do sistema operacional utilizados para que possamos detectar e corrigir o problema.”
Processo n° 00112.001129/2021-19
“Temos contrato de publicação com a Imprensa Nacional e estamos solicitando a atualização para
pagamento da fatura.”
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Resposta
“Agradecemos o contato e informamos que a Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC)
atende reclamações, elogios, solicitações e sugestões sobre o jornalismo e a programação de nossas
emissoras. Por essa razão, não podemos atender sua solicitação. Mas se você precisa de ajuda sobre
contrato de publicação com a Imprensa Nacional, sugerimos que entre em contato por meio do link
www.gov.br/imprensanacional/pt-br.”
Das demandas direcionadas ao administrativo, chama a atenção, mais uma vez, o fato de que a maior parte foi destinada à área de Gestão de Pessoas por cidadãos que gostariam de trabalhar na empresa. Foram oito solicitações, sete das quais com envio de currículo.

Processo n° 00112.001231/2021-14
“Segue anexo o meu currículo para análise. Tenho experiências com Rádio, TV, Jornal Impresso, Assessoria de Imprensa, Jornal On-line e criação de conteúdo. Caso alguém precise, ou até mesmo saiba
de alguma oportunidade, estou à disposição.”
Processo n° 00112.001175/2021-18
“Envio meu CV para entrevista quando possível.”
Processo n° 00112.000766/2021-60
“Tenho interesse em participar da equipe de acervo e pesquisa da EBC. Se houver vaga disponível não
deixem de entrar em contato comigo, por favor. Em anexo mando meu CV.”
Resposta
“Sobre seu questionamento, a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas agradece o interesse e
informa que o ingresso ao quadro efetivo de pessoal da EBC somente será possível mediante a realização de prévio concurso público. A entrega de currículo se dará pelos aprovados no concurso, em
momento oportuno, mediante convocação. Porém, no momento, não há previsão para realização de
novos certames. Atualmente, os cargos vagos não estão sendo repostos devido ao contingenciamento e à determinação do Governo Federal.”

Mapeamento das Contribuições
Nos meses de março e abril de 2021, a gestão da EBC foi responsável por 5,73% do total de contribuições feitas pelos usuários dos serviços da empresa. Deste total, destacaram-se as demandas relacionadas ao tema negócios e serviços com 54,55% e também as direcionadas ao administrativo da empresa, por terem recebido 30,30% das contribuições no período.

Ranking dos assuntos

Quantidade

Marketing, negócios e serviços

18

Administrativo

10

Ouvidoria Interna

3

Comunicação institucional

2

Total

33
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No bimestre em análise, gestão de pessoas, com 30,30% das manifestações, foi o subassunto mais
demandado. Na sequência, o tema oferta de conteúdo/serviço reúne 21,21% dos processos. A Voz do
Brasil aparece em seguida, com 15,15% das mensagens.

Ranking dos subassuntos

Quantidade

Gestão de pessoas
Oferta de conteúdo/serviço

10
7

A Voz do Brasil
Gestão administrativa e logística
Publicidade Legal
Visitação/contato
Acervo
Parcerias

5
4
2
2
2
1

Total

33
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