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PROGRAMA: 4001 - COMUNICAÇÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS DO 
GOVERNO FEDERAL

Objetivo: 1198 - Ampliar e modernizar a difusão para a sociedade de conteúdos de interesse público e de 
atos e matérias do Governo Federal.

Informações do Monitoramento

Análise Situacional do Objetivo: 1- Análise Situacional No que concerne à Empresa Brasil de Comunicação 
- EBC, o Plano Plurianual - PPA (2020-2023) foi elaborado em consonância com o Planejamento 
Estratégico da EBC (2018-2022). O objetivo estabelecido foi a continuidade no avanço da consolidação do 
Sistema Público de Radiodifusão Sonora e de Sons e Imagens complementar ao sistema privado e ao estatal, 
conforme previsto no artigo 223 da Constituição Federal/88. A EBC estruturou o seu objetivo para o PPA 
2020-2023 com foco de estar presente nas capitais dos 26 estados do país e no Distrito Federal, além das 
regiões metropolitanas. A intenção é alcançar esse objetivo por meio de estrutura própria e com o apoio de 
afiliadas da Rede Nacional de Comunicação Pública, com vistas a ampliar e a melhorar os serviços públicos 
de radiodifusão prestados à população brasileira. As ações voltadas para a disponibilidade de acesso são 
vinculadas a Estratégia da EBC mediante o Objetivo Estratégico “Ampliar o alcance da TV e Rádio, por 
meio da estrutura própria ou de afiliadas”. Para esse objetivo, constam quatro indicadores estratégicos com 
resultados diretamente relacionados às metas do PPA: Índice de Cobertura da Radiodifusão – TV Digital; 
Índice de Cobertura da Radiodifusão – Rádio FM; Índice de Alcance das Rádios; e o Índice de Alcance das 
TV. Nesse sentido, o objetivo e as metas, sob responsabilidade da EBC no PPA 2020-2023, foram definidos 
com base na estratégia da Empresa e na Política Pública de Comunicação do Governo Federal, que prevê a 
digitalização da televisão no Brasil e a ampliação de oferta de conteúdo multimídia. Para a EBC, o alcance 
de resultados efetivos na Política Pública de Comunicação do Governo Federal visa o aumento da cobertura 
em sinal digital da TV Brasil e da cobertura das Rádios Públicas em FM, além da distribuição de conteúdos 
WEB, a fim de garantir maior disponibilidade de acesso à população brasileira. 2. Execução das Metas 
Considerando as emissoras próprias e afiliadas, ao final de 2020, a EBC disponibilizou acesso ao sinal de 
televisão digital para cerca de 67 milhões de pessoas e o sinal de rádio FM, para 19 milhões de pessoas. Em 
2020, 23 milhões de domicílios assistiram ao menos uma vez a TV Brasil, segundo dados da Kantar Ibope 
Media. Quanto aos indivíduos, esse número se aproximou a 52 milhões. As pesquisas de audiência nas 
Rádios, em Brasília e no Rio de Janeiro, cidades onde há aferição do alcance médio mensal das emissoras 
“Nacional” foi de 223 mil ouvintes e as emissoras "MEC" totalizaram 185 mil ouvintes. Nos últimos anos, a 
EBC reforçou a sua presença no meio digital. A Empresa conta com o aplicativo Rádios EBC, que reúne em 
uma única plataforma as programações das rádios Nacional e Rádios MEC. E confirmou, também, presença 
para os conteúdos da TV Brasil por meio do o app TV Brasil Play que permite acessar, sob demanda, um 
catálogo de programas. Esses aplicativos estão disponíveis para as plataformas Android e iOS e podem ser 
instalados gratuitamente. No PPA 2020-2023 está previsto o alcance de 78% das capitais brasileiras com o 
sistema de TV Digital em 2020. Ao final do ano, essa meta foi alcançada, o que equivale a 21 do total de 27 
capitais. A ampliação da cobertura das Rádios Públicas foi fortalecida. Em 2020, ao considerar as emissoras 
próprias da EBC e as consignadas, a cobertura da radiodifusão sonora em frequência modulada fechou o ano 
com 41% das capitais brasileiras atendidas, sendo representado em números absolutos por 11 das 27 



capitais. A meta prevista era de 44%. No entanto, a tramitação processual para a assinatura do Termo de 
Contrato por parte da parceira não ocorreu de forma célere. A restrição citada está sendo monitorada e 
acompanhada, com avanços nas tratativas, para assinatura do contrato em 2021.  
Notas do usuário: -
 

Resultado Intermediário: 0012 - Expansão da radiodifusão por TV Digital

Informações básicas

Unidade de medida: Percentual de cobertura de sinal 
Linha de base: 70 
Data de referência da linha de base: 31/12/2018 
Indicador: Indice de cobertura da TV Brasil Digital 
Meta prevista para 2020: 78 
Meta prevista para 2021: 85 
Meta prevista para 2022: 93 
Meta prevista para 2023: 100
 

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 78 
Data do valor apurado: 31/12/2020 
Restrições/Obstáculos a serem superados:  
Restrições: Não Há Restrições 
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: - 
Justificativa para não regionalização do Resultado Intermediário: A meta visa atingir todo o cidadão do país, 
tendo como prioridade as capitais no primeiro momento. O atendimento por regiões depende da 
oportunidade de negociação com as afiliadas. 
 
Notas do usuário: -
 

Resultado Intermediário: 0013 - Expansão da radiodifusão por Rádio FM

Informações básicas

Unidade de medida: Percentual de cobertura com sinal FM 
Linha de base: 26 
Data de referência da linha de base: 31/12/2018 
Indicador: Indice de Cobertura da Rádio FM 
Meta prevista para 2020: 44 
Meta prevista para 2021: 63 
Meta prevista para 2022: 81 
Meta prevista para 2023: 100
 

Informações do Monitoramento

Valor Apurado: 41 



Data do valor apurado: 31/12/2020 
Restrições/Obstáculos a serem superados:  
- Adesões de afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública em andamento 
Restrições: Outras 
Análise técnica das entregas e desempenho do Resultado intermediário: - 
Justificativa para não regionalização do Resultado Intermediário: A meta visa atingir todo o cidadão do país, 
tendo como prioridade as capitais no primeiro momento. O atendimento por regiões depende da 
oportunidade de negociação com as afiliadas. 
 
Restrição: Outras 
Detalhamento da restrição: A tramitação processual para a assinatura do Termo de Contrato por parte da 
parceira não ocorreu de forma célere. 
Providências implementadas para a superação da restrição: A restrição citada está sendo monitorada e 
acompanhada, com avanços nas tratativas, para assinatura do contrato em 2021. 
 
Notas do usuário: -
 

Meta: 050J - Ampliar o índice de cobertura da radiodifusão para 100% com a difusão de conteúdos 
multimídias de natureza educativa, artística, cultural, informativa, científica e promotora de cidadania, nas 
capitais, no Distrito Federal e suas regiões metropolitanas, por meio da geração própria ou da Rede Nacional 
de Comunicação Pública.

Informações básicas

Quantitativa:: Sim 
Unidade de medida: percentual 
Linha de base: 48 
Data de referência da linha de base: 31/12/2018 
Meta prevista para 2020: 61 
Meta prevista para 2021: 74 
Meta prevista para 2022: 87 
Meta prevista para 2023: 100
 

Informações do Monitoramento

Quantidade alcançada: 59 
Data de Referência: 31/12/2020 
Restrições: Outras 
Justificativa para não regionalização da Meta: A meta visa atingir todo o cidadão do país, tendo como 
prioridade as capitais no primeiro momento. O atendimento por regiões depende da oportunidade de 
negociação com as afiliadas. 
 
Restrição: Outras 
Detalhamento da restrição: A tramitação processual para a assinatura do Termo de Contrato por parte da 
parceira não ocorreu de forma célere.  
Providências implementadas para a superação da restrição: A restrição citada está sendo monitorada e 
acompanhada, com avanços nas tratativas, para assinatura do contrato em 2021. 
 



Notas do usuário: -
 

Indicador: 8658 - Indice de cobertura da Radiodifusão

Informações básicas

Unidade de medida: percentual alcançado 
Valor de referência: 48 
Data de Apuração: 31/12/2018 
Polaridade: Quanto maior melhor 
Periodicidade: Semestral
 

Informações do Monitoramento

Valor aferido: 59 
Data do índice: 31/12/2020 
Notas do usuário: -
 


