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EBC: a ConCREtiZação dE um diREito ConstituCional

Embora a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), como a conhecemos hoje, tenha 11 anos, a semente da 
comunicação pública foi plantada há 30 anos. O marco legal que justifica a criação da EBC é a lei máxima 
da nação, a Constituição Federal. Em seu artigo 223, a Carta Magna afirma que o serviço  de radiodifusão 
precisa observar o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.

Diversas emissoras estaduais foram conquistando experiências mais consolidadas de empresas públicas de 
comunicação, mesmo sem nenhum regramento que consolidasse o dispositivo da complementaridade pre-
visto na Constituição. 

Emissoras como a Rádio e TV Cultura de São Paulo, a TV Minas, de Minas Gerais, a TV Educativa do Rio Grande 
do Sul, a TV Educativa da Bahia, entre outras, dependiam da vontade política dos governos estaduais para se 
consolidarem como experiências públicas.

Demorou quase 20 anos, mas a organização dessas iniciativas pulverizadas gerou a base do que atualmente 
conhecemos como EBC. Em 2006, foi constituído o Fórum Nacional de TVs Públicas, que reunia integrantes 
do Ministério da Cultura, da Radiobrás e representantes de emissoras legislativas, universitárias, educativas 
e comunitárias.

No ano seguinte, o primeiro encontro nacional desse colegiado resultou na Carta de Brasília, em que se 
traçaram as primeiras características para o surgimento da Empresa Brasil de Comunicação.

O documento defendia uma rede com autonomia editorial, tanto de governos como do mercado, com valo-
rização da produção independente e regional, expressando a diversidade do povo brasileiro. A autonomia 
financeira também era apontada como necessária, e seria feita por meio de diferentes fontes – entre elas, 
fundos não contingenciáveis a partir de fontes de arrecadação pré-existentes.

Para criar a EBC, o governo de então uniu estruturas federais dispersas, a maioria  gerida pela Associação de 
Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp), mas que já estavam inscritas na história da comunicação 
brasileira – é o caso da TVE do Rio de Janeiro e a Rádio MEC, a primeira a ser criada no país. O outro elo foi 
a Radiobrás, responsável por fazer comunicação de governo com as rádios e a TV Nacional. A estrutura e os 
recursos humanos foram integrados, e na lei 11.652/2008 concretizou-se a expressão do projeto de comu-
nicação pública nacional.
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Quais são os CompRomissos da EBC? 

O artigo terceiro da lei de criação da EBC lista os objetivos a serem seguidos pela empresa:

I Oferecer mecanismos para debate público acerca de temas de relevância nacional e inter-
nacional;

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 garantin-
do espaços para exibição de produções regionais e independentes;

VI Buscar excelência em conteúdos e linguagens e desenvolver formatos criativos e inovado-
res, constituindo-se em centro de inovação e formação 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 competi-
tivo na busca do interesse do maior número de ouvintes ou telespectadores;

VIII Promover parcerias e fomentar produção audiovisual nacional, contribuindo para a expan-
são de sua produção e difusão; e

IX Estimular a produção e garantir a veiculação, inclusive na rede mundial de computadores, 
de conteúdos interativos, especialmente aqueles voltados para a universalização da pres-
tação de serviços públicos.

O mesmo artigo veda qualquer forma de proselitismo na programação, ou seja, é proibida qualquer tenta-
tiva de conversão do público a uma religião, partido ou causa.
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ComuniCação púBliCa no mundo

A comunicação pública pode ser uma ideia recente no Brasil, mas foi com esse formato que surgiu a radiodi-
fusão em muitos países no mundo. Empresas que são referências mundiais nasceram e continuam públicas. 
Algumas das mais importantes são as do Reino Unido, Japão, Estados Unidos e Alemanha. Mas existem 
ainda grandes empresas públicas de comunicação na França, Itália, Portugal, Espanha, Argentina, Chile, 
Colômbia, Canadá, entre outras nações.

REino unido
A British Broadcasting Company (BBC) é primeiro serviço de comunicação pública do mundo: surgiu em 
1927. Ela serviu de modelo para a criação de empresas em outros países. Possui oito canais nacionais, pro-
gramação regional, 10 estações nacionais e 40 estações locais de rádio, além do conteúdo online. Atua tam-
bém em outros países, inclusive no Brasil. Produz conteúdo em 33 línguas. É financiada por uma taxa fixa 
paga anualmente pela população e também pela venda de programas, livros e outros produtos culturais.

Estados unidos
A comunicação pública dos Estados Unidos é organizada de maneira complexa. Existe  a rádio pública na-
cional, que é a National Public Radio (NPR), e a televisiva Public Broadcasting Service (PBS). Criada em 1969, 
a PBS reúne 350 associadas, entre emissoras estaduais, municipais, universidades e organizações comuni-
tárias. Um centésimo do orçamento federal é usado na rede. Para garantir o financiamento, existem ainda 
patrocinadores privados, venda de programas e doações. Outras instituições públicas segmentadas também 
fazem parte dessa rede de comunicação, a exemplo da ITVS, financiadora de produções independentes.

alEmanHa
O serviço público de radiodifusão da Alemanha é operado pela Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten 
Deutschlands (ARD), ligada aos governos estaduais, e pelo Zweites Deutsches  Fernsehen (ZDF), vinculado ao 
governo federal. Os grupos são independentes entre si, mas trabalham em parceria em várias situações. Eles 
disputam a liderança da audiência no país. O financiamento é baseado na cobrança de uma taxa fixa para a 
população e na venda de anúncios publicitários com restrições, que compõem menos de 10% da receita. O 
sistema foi criado depois da Segunda Guerra Mundial.

Japão
A principal corporação de comunicação pública é a Nihon Hoso Kyokai (NHK), líder de audiência e maior 
infraestrutura de rádio e TV do país. A NHK atua também em outras regiões do mundo (inclusive possui 
um escritório no Brasil), com conteúdo em 22 línguas. O financiamento é feito por meio de taxa fixa para 
a população. A origem da empresa vem dos anos 1920, mas começou a se consolidar depois da Segunda 
Guerra Mundial.
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a EmpREsa

Para conhecer a EBC, é preciso entender que coexistem várias realidades e missões em uma só empresa. A TV 
Brasil é a mais citada pela imprensa, mas está longe de ser a única. Existem veículos de áudio, texto e ima-
gem, cada um com seus valores estratégicos. O conteúdo produzido pelo setor de Jornalismo da empresa 
tem acesso e uso gratuitos, com a condição de ter a fonte citada, e é replicado por veículos de comunicação 
do Brasil e do mundo diariamente. De janeiro a junho de 2018, os portais da EBC, onde ficam disponíveis os 
conteúdos dos setores, somaram 25,3 milhões de visualizações de páginas únicas.

Há ainda a Diretoria que presta serviços a terceiros e é bastante voltada, na prática, a atender o contrato 
firmado com o governo federal para gerir os canais oficiais do Executivo Nacional - a TV NBr, o programa 
“Voz do Brasil” e a rede oficial de rádios. E setores menos famosos, mas que possuem enorme importância 
para o Brasil: é o caso do Acervo, que guarda uma parte considerável da história contemporânea brasileira, 
e a Publicidade Legal, que presta serviços que se privatizados seriam mais caros.

agênCia BRasil
Produz conteúdo gratuito em texto e fotos, cobrindo os principais acontecimentos do país e fornecendo 
notícias sobre as decisões diárias dos três Poderes. Milhares de grandes e pequenos veículos de comunicação 
utilizam de graça – desde que citada a fonte – as reportagens da Agência Brasil. Portais como Terra e Uol 
difundem 100% do material publicado. A agência foi criada como governamental em 1989, inicialmente 
distribuindo conteúdo via telex, até que migrou definitivamente para a internet, em 1997.

No primeiro semestre deste ano, a Agência teve 16,2 milhões de visualizações de páginas e 13,2 milhões de 
visualizações de páginas únicas.

Os textos são traduzidos, ainda, para inglês e espanhol, e a Agência Brasil tem acordos com agências es-
trangeiras, como a Lusa e a Ansur. Existem ainda acordos com a Elemidia, que possui mais de 10 mil painéis 
em elevadores, supermercados e shoppings, e também com a Euromidia, com displays em áreas externas.

RadioagênCia naCional
O conteúdo que é produzido pelas rádios da EBC ficam disponíveis no site da Radioagência Nacional para uso 
gratuito. O formato é de áudio e o texto fica transcrito, o que aumenta o aproveitamento das reportagens, já 
que muitos veículos publicam a parte escrita.

São, em média, mil matérias por mês em áudios gravados e acessados por mais de 7.500 cadastros de repre-
sentantes de emissoras de rádio privadas, públicas  e comunitárias de todas as regiões do Brasil, segundo 
dados de outubro deste ano.

No 1º semestre deste ano, a Agência teve 16,2 milhões de visualizações 
de páginas e 13,2 milhões de visualizações de páginas únicas.

São em média 1000 matérias por mês acessadas por +  de 
7.500 representantes de emissoras de rádio de todo o Brasil.
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A estimativa de alcance chega à casa dos milhões de ouvintes. São disponibilizadas todas as reportagens 
produzidas pelo Radiojornalismo e também programas variados sobre cultura, meio ambiente, astronomia, 
economia, entre outros temas relevantes para o debate nacional. O serviço estreou em 2004.

Rádios EBC
As emissoras de rádio operadas pela EBC são um patrimônio nacional. Elas são oito: Rádio Nacional de Bra-
sília, Rádio Nacional FM, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio MEC FM, Rádio MEC AM Rio, Rádio MEC AM 
Brasília, Rádio Nacional do Alto Solimões e Rádio Nacional da Amazônia.

Nos últimos anos a audiência aumentou. Em 2016 houve crescimento de 54,8% ao se comparar com o ano 
anterior.

Rádio mEC am e fm
A Rádio MEC AM foi a primeira emissora do Brasil. Ela descende da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, 
pioneira que foi doada ao Ministério da Educação em 1936. Hoje, possui um dos mais importantes acervos 
do rádio brasileiro. São quase 50 mil fitas de gravações e programas. Discursos de ex-presidentes do Brasil 
e do mundo, como Getúlio Vargas, John Kennedy e Winston Churchill, e também de artistas consagrados, 
a exemplo de Monteiro Lobato, Baden Powell e Ary Barroso. A Rádio MEC revelou ao mundo o talento da 
jovem Arlete Pinheiro, que na Rádio MEC se transformou em Fernanda Montenegro.

Já a Rádio MEC FM, mais recente (1983), vem dedicando quase a totalidade de sua grade de programação 
à música de concerto, com janelas de jazz, choro e música instrumental. Também divulga agendas culturais 
que ocorrem na cidade e fora do Rio de Janeiro. Possui um dos públicos mais fiéis dos veículos da EBC, e 
também interage com ele levando música clássica para pontos de grande movimento, em transmissões 
externas.

Rádio nacional am – Rio de Janeiro
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro é outra emissora histórica. Foi inaugurada em 1936, e chegou a ser a 
principal emissora da América Latina e uma das cinco mais potentes do mundo. Foi responsável por difundir 
cultura e informação – e futebol – para todo o Brasil, por meio das ondas médias e curtas.

Também contou com grandes artistas em sua equipe, como Dorival Caymmi, Dalva de Oliveira, Carlos Ga-
lhardo, Cauby Peixoto, Marlene, Emilinha e Dolores Duran. Criou e popularizou a radionovela e explorou 
gêneros como o humor, além dos célebres programas de auditório. O Repórter Esso, com Heron Domingues, 
surgiu primeiro na Nacional do Rio de Janeiro.

Atualmente a Nacional do RJ promove o histórico e o novo da música brasileira. Mantém programas clás-
sicos sem deixar de valorizar a inovação, além de se aproximar de conteúdos promotores da cidadania e da 
cultura brasileira.

Rádio nacional am e fm – Brasília
A primeira emissora de rádio de Brasília foi a Nacional AM, fundada em 1958 para apoiar a construção da 
capital brasileira e servir como fonte de informação para os trabalhadores que vieram ao Distrito Federal 
para erguer a cidade. A emissora transmite notícias para o Distrito Federal, durante o dia, e para todo o 

Em 2016 houve crescimento de 54,8% na audiência das 
rádios da EBC em comparação com o ano anterior.
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Brasil, durante a noite, permanecendo 24 horas no ar. Desde 1989 é também a geradora da Voz do Brasil e 
das Redes Obrigatórias de Rádio dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Já a Nacional FM tem grande importância para a promoção da cultura local. Desde 2009 realiza um dos eventos 
mais importantes da área, o Festival de Música da Rádio Nacional FM, que nos 10 anos de existência já recebeu 
mais de 2 mil inscrições. Só em 2018 foram 280, e muitas das canções são escritas especialmente para o evento, 
o que movimenta o mercado de cultura do DF. A rádio une informação jornalística, programas educativos e 
criativos e a oferta de música brasileira. Também possui espaços específicos para músicas dos países de língua 
portuguesa e da América Latina. É a primeira emissora FM de Brasília: entrou no ar em 1976.

Rádio nacional da amazônia
Seu apelido carinhoso é “orelhão da Amazônia”, pois, entre suas inúmeras qualidades, divulga recados en-
viados pelos ouvintes a familiares e amigos, ajudando até mesmo no reencontro dessas pessoas. Muitas po-
pulações isoladas só contam com a emissora para se informarem e se comunicarem com quem está distante. 
A Rádio Nacional da Amazônia foi inaugurada em 1997, e cobre mais da metade do território nacional com 
a sua transmissão em ondas curtas.

Uma de suas principais características é a valorização da diversidade cultural da Amazônia e do desenvol-
vimento sustentável. O sinal – que atualmente está limitado por problemas estruturais, ainda em fase de 
substituição dos equipamentos danificados – chega a toda a região Norte, além de Maranhão, Piauí, Bahia, 
Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Os ouvintes potenciais chegam a 60 milhões de pessoas.

Rádio nacional do alto solimões
Já a Rádio Nacional do Alto Solimões é a menor e mais nova emissora da EBC e também uma das mais 
estratégicas para o Brasil. Criada em 2006, é a única rádio de Tabatinga, município da tríplice fronteira entre 
o nosso país, Colômbia e Peru. A emissora liga parte das nove cidades da região do Alto Solimões, e como 
a Nacional da Amazônia serve inclusive para troca de informações entre as comunidades locais. Tem muita 
prestação de serviço e informações que ajudam a produção regional.

tV BRasil
É a 11ª emissora mais vista do país, sendo a 7ª entre as TVs abertas, de acordo com a medição do Ibope. A 
audiência vem crescendo continuamente. De 2016 para cá, aumentou 64%. O Painel Nacional de Televisão 
(PNT), relatório da Kantar Ibope Media que inclui TVs abertas e pagas, sintonizadas por todos os meios, in-
dicou que a TV Brasil está à frente de canais como a Megapix, RecordNews, Nickelodeon, Discovery Channel, 
Multishow, Rede Vida e TV Aparecida.’

Em 10 anos de existência, o Festival de Música da Rádio 
Nacional FM já recebeu mais de 2 mil inscrições

Muitas populações isoladas só contam com a Rádio 
Nacional Da Amazônia para se informarem

A TV Brasil já é a 11ª emissora mais vista do país, segundo 
o IBOPE. Desde 2016, a audiência aumentou 64%
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A programação valoriza o conteúdo infantil, com produções nacionais premiadas, a exemplo do Meu Ami-
gãozão, sendo a emissora aberta com maior tempo voltado às crianças. É a TV que mais exibe filmes nacio-
nais, e possui ainda conteúdo exclusivo para pessoas com deficiência, como o Programa Especial, que conta 
com a primeira repórter com Síndrome de Down, Fernanda Honorato, na equipe. A emissora tem ainda um 
dos programas mais premiados da casa, Caminhos da Reportagem, e faixa especial voltada à diversidade 
religiosa, com transmissão de missa católica e culto evangélico, por exemplo.

A TV Brasil também é notícia. Somente no primeiro semestre de 2018, sua programação gerou mais de 
4.200 matérias, notas e citações em jornais, revistas, blogs e sites especializados.

tV nBR E VoZ do BRasil
A NBR e a Voz do Brasil são canais oficiais do governo federal para divulgar ações e políticas públicas do 
Executivo federal, cumprindo o princípio da transparência o poder público, expresso no  artigo 37 da Consti-
tuição Federal. Os custos relacionados estão abaixo daqueles verificados no mercado.

nBR
É responsável pela cobertura da agenda da Presidência da República no Brasil e no exterior, assim como 
lançamentos de programas e pronunciamentos de ministros. Esse conteúdo é distribuído gratuitamente 
para os veículos de comunicação que desejarem. A cinco maiores TVs comerciais do país utilizam o material. 

No primeiro semestre de 2018, a emissora realizou a cobertura de 203 eventos do governo e colocou no ar 
mais de 1,1 mil boletins de notícias.

A transmissão ao vivo dos atos do governo também possibilita que a população acompanhe o que está 
sendo feito sem os filtros de notícia das outras emissoras. 

Voz do Brasil 
Está no ar há mais de 70 anos, e recentemente teve seu horário flexibilizado por decisão do Congresso Nacio-
nal. Vai ao ar, ao vivo, sempre às 19h, mas as rádios podem optar por transmitir entre 19h e 22h.

É a maior audiência do rádio brasileiro, com 60 milhões de ouvintes/dia. 

A EBC é responsável por produzir os primeiros 25 minutos, reservados às notícias do Executivo federal. Os ou-
tros 35 minutos são divididos entre os poderes Judiciário e Legislativo, além do minuto do TCU, transmitido 
às segundas, quartas e sextas-feiras. A EBC realiza toda a transmissão de 1 hora do programa.

REdE naCional dE Rádio
Outro serviço do Executivo Federal gerido pela EBC é a Rede Nacional de Rádio, que disponibilizou, no pri-
meiro semestre deste ano, 795 mil áudios para emissoras de todo o país. Entre as publicações, estão pro-
nunciamentos do presidente da República e de autoridades, o programa “A Voz do Brasil”, além de boletins 
de notícias, spots, entrevistas e programas sobre assuntos de interesse do cidadão: Alistamento Militar, 
Campanhas de Vacinação, FGTS, Bolsa Família e ENEM, entre outros. A RNR distribui ainda programas pro-
duzidos por órgãos parceiros, como AGU, Embrapa, IBGE, Ministério da Saúde e Ministério da Educação. 

No 1º semestre de 2018, a NBR cobriu 203 eventos do governo 
e colocou no ar mais de 1,1 mil boletins de notícias



10

Outra responsabilidade da Rede é convocar as formações de rede obrigatória, em cadeia nacional, para pro-
nunciamento do Presidente da República, ministros e outras autoridades.

aCERVo EBC
Um setor específico da EBC, o Acervo de TV e Rádio, tem o objetivo de salvaguardar a memória da Comu-
nicação Pública brasileira - tanto da produção audiovisual da casa como das empresas que vieram antes 
dela. É um conteúdo acumulado por mais de meio século. Isso significa que o Acervo preserva o registro 
da História nacional. E não se trata simplesmente de armazenagem de informações, mas da recuperação 
e disponibilização de material analógico que antes não era possível de ser acessado, por exemplo. Além 
de alimentar a produção interna, esses arquivos ficam disponíveis também para o público, composto por 
emissoras privadas, emissoras parceiras, instituições diversas e pesquisadores. 

Entre os patrimônios do setor estão acervos de emissoras públicas já extintas, como a TVE-MA, que foi pio-
neira em ensino à distância no país, e de outras atuantes, como a Rádio Nacional de Brasília, que acompanha 
a população desde a construção da capital brasileira. Já os arquivos do Rio de Janeiro, por exemplo, remon-
tam à primeira rádio do Brasil, a Rádio Sociedade, fundada na década de 1920, passam por jogos da Copa do 
Mundo de 1950 e abarcam também gravações raras com personalidades já falecidas. Em 2018, o Acervo da 
EBC foi, inclusive, um dos 10 brasileiros certificados no programa Memória do Mundo da UNESCO.

puBliCidadE lEgal
A EBC oferece o serviço de distribuição da publicidade legal de órgãos do Governo Federal por determinação 
legal, e para os poderes Legislativo e Judiciário por competência operacional. Para dar transparência aos 
seus atos e ações, os órgãos contratam a EBC para publicar editais, avisos públicos, atas, relatórios finan-
ceiros, concursos e outros documentos em veículos de comunicação impressos ou eletrônicos no Brasil e 
no mundo. São 1.737 clientes, como bancos federais, Petrobrás, INSS, universidades, comandos e colégios 
militares, bases aéreas, Presidência da República, tribunais e até instituições internacionais, como PNUD e 
UNESCO.

São mais de 64.000 Pedidos de Inserção de matéria legal por ano (média diária de 250), distribuídos para 
divulgação em 2.755 veículos de comunicação no país e no exterior. Nos 11 anos de existência da EBC, a 
Publicidade Legal gerou R$ 220,5 milhões.

A contratação da EBC para distribuição da Publicidade Legal se dá por inexigibilidade de licitação, e é mais 
barata que um serviço privado. A começar pelos descontos nos preços tabelados dos veículos, negociados 
pela Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República – SECOM/PR e pela EBC para toda a 
Administração Federal. Essa iniciativa mudou a cultura de preços mais altos para o governo, e gerou uma 
economia de R$ 100 milhões aos cofres públicos desde 2003.

64.000 pedidos de inserção por ano (250 por dia), para 
divulgação em 2.755 veículos no país e no exterior. Em 11 anos 
de EBC, a Publicidade Legal gerou R$ 220,5 milhões
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poRtal EBC E REdEs soCiais
Os Portais e redes sociais da EBC são fonte de convergência entre os conteúdos produzidos pela comunicação 
pública e também um meio de consulta, pesquisa e informação, não só para o usuário comum como para 
instituições, empresas e os mais diversos veículos de comunicação.

As redes sociais garantem capilaridade e engajamento dos cidadãos. Os perfis no Facebook, Twitter e You-
tube dos diferentes veículos da EBC contam com mais de 1,3 milhão de seguidores e cerca de 3 milhões de 
visualizações mensais.

REdE dE ComuniCação púBliCa
A Rede Nacional de Comunicação Pública/Televisão leva o conteúdo da TV Brasil a todas as regiões do país 
por meio de parcerias. Ela é coberta por 661 emissoras. Quatro são geradoras próprias da EBC e 36 são ge-
radoras parceiras - possuem programação própria, mas utilizam parte da EBC. Outras são retransmissoras, 
que só repetem o sinal da TV Brasil, sendo cinco próprias da empresa e outras 616 retransmissoras parceiras. 
Os dados são de relatório de gestão da empresa.

A rede faz com que a TV Brasil seja importante também para a manutenção das outras emissoras pelo país. 
Entre as geradoras existem TVs universitárias e educativas, por exemplo, que seriam gravemente prejudi-
cadas se a faixa da programação da EBC não existisse - muitas exibem a maioria do conteúdo da TV Brasil. 
Além disso, as parceiras também enviam material para a empresa, como reportagens que são utilizadas nos 
jornais diariamente. Assim, contribuem para o cumprimento de um dos maiores objetivos da comunicação 
pública, que é valorizar e produzir conteúdo regional.

Também está nos planos da EBC a implantação da Rede Nacional de Comunicação Pública de Rádios – 
RNCP/Rádios, ainda em fase de planejamento e de viabilidade.

 4 geradoras da EBC e 36 geradoras parceiras, que utilizam parte 
da programação da empresa. 5 retransmissoras próprias e 616 
retransmissoras parceiras, que só repetem o sinal da TV Brasil
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tRaBalHo pREmiado É tRaBalHo REConHECido

A qualidade do conteúdo da Empresa Brasil de Comunicação e sua relevância para a sociedade podem ser 
medidas, por exemplo, pelos prêmios conquistados ao longo dos 11 anos de existência da EBC. Foram mais 
de 120 honrarias concedidas por respeitadas instituições nacionais e internacionais.

Entre as conquistas estão mais de 10 títulos do Prêmio Vladimir Herzog, quatro prêmios Petrobras de Jorna-
lismo, quatro prêmios MPT de Jornalismo e três premiações promovidas pelo Sebrae.

Também foram conquistados primeiros lugares no Concurso Tim Lopes de Jornalismo Investigativo, no Prê-
mio Geneton Moraes Neto, no Prêmio Troféu Mulher Imprensa, no Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo 
em Desenvolvimento Regional, entre outros de grande prestígio nacional.

Profissionais receberam também honrarias pelo conjunto da carreira, como Mara Régia, que ganhou o prê-
mio Women’s Entrepreneurshop Day Brazil (WED Brazil), como pessoa de destaque no empreendedorismo 
e no empoderamento das mulheres brasileiras. Ou as jornalistas Juliana César Nunes e Amanda Cieglinski, 
que conquistaram o prêmio Jornalista Amigo da Criança em diferentes edições.

As premiações internacionais também fazem parte do rol de conquistas da EBC. A empresa venceu o Prêmio 
Televisión América Latina (TAL) em mais de uma ocasião. Este ano, o desenho Meu Amigãozão ganhou na 
categoria “Melhor Conteúdo Infantil”, e em 2016 o Caminhos da Reportagem obteve o primeiro lugar como 
“Melhor Programa Jornalístico”. Ambas as atrações são da TV Brasil e representam o conteúdo mais alinhado 
com os princípios da comunicação pública almejados pela EBC.

administRação
A gestão da empresa também foi premiada. Conquistou o primeiro lugar no Prêmio Chico Ribeiro sobre 
Contabilidade, Informação de Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público 2017, na categoria Relato de 
Experiências de Implantação e Uso da Informação de Custos. No 1º ciclo de avaliação do IG-SEST (índice de 
governança) do Ministério do Planejamento, em 2018, a EBC obteve a melhor pontuação dentre as empre-
sas dependentes do Tesouro Nacional. Esse índice foi mantido no 2º ciclo.

120 prêmios em 11 anos. Entre eles 10 Prêmios Vladimir Herzog,  4 
Petrobras de Jornalismo, 4 MPT de Jornalismo, 3 prêmios do SEBRAE; 
1os lugares no Concurso Tim Lopes, Prêmio Geneton Moraes Neto, 
Troféu Mulher Imprensa, Prêmio Banco do Nordeste e muitos outros
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CoBERtuRas mEmoRáVEis

A EBC também se destaca por coberturas complexas de eventos e acontecimentos de grande repercussão 
social. Um exemplo foram as Paralimpíadas de 2016. A TV Brasil foi a única emissora da televisão aberta do 
país a transmitir a abertura dos jogos voltados às pessoas com deficiência, em uma parceria com os veículos 
da Rede Pública de Televisão dos estados. E a cobertura completa dos jogos foi feita de forma integrada 
entre TV, Rádios, Agência Brasil, portais e redes sociais.  

Outras coberturas de destaque foram os desfiles das campeãs dos carnavais de 2017 e 2018, transmitidas 
com exclusividade pela TV Brasil e que atingiram recordes de audiência. O pico de telespectadores ligados 
na TV Brasil também foi atingido na semifinal da Série C do Brasileirão de futebol de 2013, transmissão ge-
ralmente deixada de lado pelos grandes veículos, mas que atende o público de estados com times menores 
e com baixo investimento no esporte.

O jogo entre Santa Cruz e Betim, naquele ano, registrou um pico de audiência de 19,4 pontos (a TV Globo 
veio em segundo, com 8 pontos). Com o sucesso, em 2015, a TV Brasil passa a transmitir também a série D, 
tornando-se a única TV aberta no país a transmitir jogos de séries abaixo da série A e, novamente, contando 
com audiências surpreendentes. Ainda na temática futebolística, também merecem destaque as transmis-
sões do futebol feminino, outra marca da TV Brasil. Em 2015, por exemplo, apenas a TV Brasil e a BAND 
transmitiram a Copa do Mundo de Futebol Feminino.

Já sobre o sistema de Rádios da EBC, tiveram repercussão histórica grandes eventos esportivos, como as 
Copas do Mundo (a lendária transmissão da final da Copa de 50 foi feita pela Nacional do RJ, por exemplo); 
o próprio Carnaval (transmitido pela Rádio Nacional do RJ há 80 anos) e, mais recentes, as Olimpíadas e Pa-
ralimpíadas de 2016. Na parte cultural, destaque para os Festivais Literários Internacionais de Parati (FLIP’s); 
além de eventos culturais com grande repercussão social nas regiões Norte e Nordeste, como o Festival de 
Parintins, o Círio de Nazaré, o São João e os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, em 2015.

Em relação à Agência Brasil, uma das grandes coberturas foi a do crime ambiental de Mariana, ocasionado pela 
empresa Samarco, em 2015. A Agência enviou repórteres in loco e, até os dias atuais, acompanha os desdo-
bramentos do caso. A qualidade das reportagens relacionadas ao incêndio do Museu Nacional do RJ também 
ocasionou a reprodução do conteúdo em dezenas de portais pelo Brasil. Graças ao envio de correspondentes a 
capitais de importância regional (profissionais que atendiam tanto a Agência como as rádios, e eventualmente 
a TV Brasil), também foi possível realizar uma diversificada cobertura da epidemia do vírus Zika.

Outros exemplos que poderiam ser citados e que englobam TV, Rádios, Agência e portais, como a “Rio+20”, 
a Operação Lava-Jato; o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff; as eleições presiden-
ciais; as recentes crises econômicas (nacionais e internacionais); entre dezenas de outras grandes cober-
turas. Dentro e fora do país, a EBC realizou, em toda a sua história, a cobertura de grandes eventos que 
impactaram a vida dos brasileiros, com apuração jornalística responsável e precisa, distribuindo conteúdo 
de qualidade e de forma gratuita.
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RECuRsos da EBC

Um dos maiores desafios da comunicação pública no Brasil e também no mundo é o financiamento dos 
veículos para garantir a autonomia. Nas discussões sobre a criação da EBC este assunto foi recorrente. Na 
aprovação da lei que deu origem à empresa pública foi estabelecida a criação da Contribuição para o Fo-
mento da Comunicação Pública, uma fonte de recursos vinculada ao custeio da EBC (no mínimo 75%) e a 
outros veículos públicos, a ser cobrado das empresas de telecomunicações. A fonte desse tributo já existia: o 
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel), que teve uma parte destinada à EBC, à Anatel e demais 
emissoras públicas. Portanto, não houve aumento da carga tributária.

Nenhum veículo de comunicação pública no mundo se mantém exclusivamente com receitas oriundas de 
licenciamento ou comercialização de espaços e produtos. Um dos veículos de maior destaque, a BBC do 
Reino Unido, é mantida em grande parte por uma taxa estabelecida pelo Estado Britânico para o custeio da 
emissora, que é cobrada de todos os cidadãos.

Durante toda a sua década de existência, os recursos da EBC vieram, majoritariamente, de dotações or-
çamentárias da União. Isso porque os recursos da Contribuição para o Fomento da Comunicação Pública 
foram durante muitos anos depositados sub judice, porque a lei foi questionada pelas grandes empresas 
de telecomunicações, 

mesmo aceitando serem taxadas para financiar o audiovisual nacional, por exemplo. Outro argumento é 
que o Governo Federal utiliza os recursos não judicializados para o superávit primário.

Os recursos do fundo formado pela Contribuição para o Fomento da Comunicação Pública chegaram em 
2018 a R$ 2 bilhões, depois que as operadoras Oi e Vivo se juntaram à Tim e passaram a depositar a contri-
buição para a Anatel, gestora dos recursos. Ainda há cerca de R$ 1 bilhão sendo depositado judicialmente, 
principalmente da operadora Claro. Os recursos já liberados, no entanto, nunca foram repassados para a EBC. 
Cerca de 30% desses valores caem na Desvinculação de Receitas da União e são repassados para o Tesouro. 
O Executivo nunca autorizou a EBC a utilizar o restante desses recursos, e eles acabam sendo usados para o 
superávit fiscal.

Atualmente, a EBC só é autorizada a utilizar os rendimentos financeiros do Fistel, que em 2017 chegaram 
a R$ 100 milhões. O valor é adicionado às receitas da EBC, Atualmente, a EBC só é autorizada a utilizar os 
rendimentos financeiros do Fistel, que em 2017 chegaram a R$ 100 milhões. O valor é adicionado às receitas 
da EBC, substituindo o mesmo montante dentro do orçamento federal destinado à empresa. Com os acrés-
cimos dos depósitos da contribuição realizados em 2018, a previsão é que estes rendimentos cheguem a R$ 
200 milhões por ano, cerca de 30% do orçamento global da empresa. O valor poderia ser ainda maior: se o 
novo governo optasse por não repassar mais recursos orçamentários, a empresa se manteria só com recursos 
do fundo por pelo menos mais quatro anos.
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Quanto É inVEstido

Afinal de contas, de quanto estamos falando? O orçamento da Empresa Brasil de Comunicação nunca che-
gou perto de R$ 1 bilhão. O investimento efetivo da União na EBC não ultrapassou os R$ 600 milhões de reais 
desde a sua criação. De acordo com o Portal da Transparência do governo federal, o total corresponde, ano a 
ano, a 0,02% do orçamento federal.

Em 2014, foi liquidado do orçamento pouco mais de R$ 477 milhões. Em 2015, os valores chegaram a R$ 
529 milhões, em 2016, R$ 580 milhões e em 2017, em apenas R$ 556 milhões. Deste orçamento, os gastos 
de pessoal em 2017 chegaram a R$ 384 milhões, ou 69% dos recursos.

Dos custos estimados pela EBC para seus veículos em 2017, R$ 240 milhões foram gastos com os veículos 
públicos: TV Brasil, Agência Brasil, Portal EBC, Radiojornalismo, Esporte e as Rádios EBC e MEC. O custo dos 
serviços contratados pelo governo para a comunicação governamental somam R$ 111 milhões, empregados 
no custeio da TV NBR, Voz do Brasil e demais serviços. O valor arrecadado pelo contrato com o governo para 
gerir essas mídias foi de R$ 28 milhões.

Além disso, os gastos com investimentos apresentam queda desde 2014. Nesse ano foram liquidados R$ 7 
milhões do orçamento para esse fim, contra apenas R$ 1,9 milhões em 2017. A falta de recursos, inclusive, 
vem produzindo um sucateamento e depreciação do patrimônio da empresa, além de agravar problemas 
operacionais.

O gasto brasileiro com a comunicação pública não segue o padrão de outros países. Está abaixo do investido 
em nações que possuem empresas fortes na área. O pesquisador Octávio Pieranti, servidor da Anatel, em 
estudo sobre a comunicação pública em diversos países, aponta que os gastos do Brasil com a comunicação 
pública federal chegam a € 0,84 por habitante. Já nos Estados Unidos, o valor alcança € 2,92; na Polônia, € 
10,88; no Canadá, € 27,46; no Japão, € 37,48. O Reino Unido, que tem a mais famosa emissora pública do 
mundo, a BBC, o valor per capita é de € 87,96, superada pela Alemanha, com € 118,53; e pela Noruega, com 
€ 155,49.
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os EmpREgados da EBC

Com a criação da EBC, os empregados do quadro da Radiobrás e da antiga Fundação Roquette Pinto foram 
incorporados à empresa pública. Já os funcionários da organização social ACERP, que geria a TVE e a Rádio 
MEC, acabaram sendo desligados de suas funções na EBC por não serem servidores ou empregados públicos, 
conforme preconizava a lei que criou a empresa. Essa mudança foi sucedida de dois concursos públicos que 
efetivaram cerca de 1,5 mil empregados devidamente selecionados pelos certames.

Após a realização de um Programa de Demissão Voluntária (PDV) no começo de 2018 e voltado aos quadros 
mais antigos da EBC, os empregados somam atualmente 1978 pessoas do quadro concursado. Além desses, 
existem 175 servidores públicos da extinta Fundação Roquette Pinto, além de 148 comissionados de livre 
provimento ou requisitados de outros órgãos públicos.

Segundo pesquisa da própria EBC, os seus empregados do quadro efetivo têm a menor remuneração dentro 
do serviço público federal, estando grande parte ainda no começo da carreira, porque a maioria ingressou 
depois de 2012 na empresa. A remuneração média dos empregados da EBC é de R$ 5.525,52. 

Essas diferenças salariais contrastam com os valores recebidos pelos cargos de comissão, que são muito 
superiores aos cargos referentes da administração pública direta federal, gerando indevida disputa política 
por estes cargos. A desigualdade salarial e a tentativa de se utilizar os cargos comissionados como “cabide” 
sempre foram denunciadas pelos funcionários, que desde 2011 lutam pela implementação de um novo 
Plano de Carreira mais justo, que valorize seus servidores.
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