
CONSELHO CURADOR – EBC
RECOMENDAÇÃO Nº 01/2015

Dispõe sobre o encaminhamento de 
recomendações resultantes do 
Seminário Modelo Institucional 
da EBC 

A Presidenta  do Conselho Curador da EBC – Empresa Brasil de Comunicação, no
uso de suas atribuições legais e considerando deliberação  do colegiado  tomada  na 58ª Reunião
Ordinária do Conselho Curador realizada no dia 07 de outubro de 2015,

RECOMENDA:

Art. 1º – Que a Direção da EBC  desenvolva uma política estratégica de gestão e
relacionamento com a sociedade em geral sobre o papel da comunicação pública, para que esse
debate seja travado não apenas internamente, na interação com o Governo e setores especializados,
mas com amplos setores da sociedade. 

 Art. 2º - Que a Direção da EBC promova reunião conjunta entre o Conselho Curador
e o Conselho de Administração para tratar dos encaminhamentos referentes ao ponto Regulação de
Cargos de Confiança.

Art.  3º - Que a  Direção da EBC retome  estratégias  de marketing  (inclusive  em
cinemas, como já foi feito anteriormente), com a finalidade de chegar a um público que ainda não
conhece a empresa e seus veículos. O Conselho sugere que esta estratégia seja feita com divulgação
de conteúdos qualificados e diferenciados também para grupos e movimentos sociais cujas pautas
não  encontram ressonância  em outros  veículos  que  não  os  da  comunicação  pública.  Uma  das
sugestões é fazer campanhas em escolas sobre o conteúdo infantil. 

Art. 4º -   Que a Direção da EBC crie um  laboratório de inovação para conteúdo
experimental de forma a cumprir a  Lei 11.652 de abril de 2008 que em seu Art. 2º,  inciso  VI
determina que a EBC deve buscar excelência em conteúdos e linguagens e desenvolver formatos
criativos e inovadores, constituindo-se em centro de inovação e formação de talentos”;



Art. 5º -  Que a Direção da EBC diferencie de forma objetiva os critérios dos editais
e pitchings relacionados para a TV e para as Rádios, de forma a não equiparar as necessidades de
produção para o veículo rádio, das necessidades específicas que possui a produção de um produto
para a televisão. 

Art. 6º – Os itens desta Recomendação devem ser objeto de um informe para o 
Conselho Curador sobre sua atual condição de implantação ou de seu planejamento até fevereiro de 
2016. 

Brasília, 19 de outubro de 2015


