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EPC - Empresa Pernambuco de Comunicação S/A 
Relatório de Desempenho da Gestão / Exercício 2014 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

O presente relatório tem por objetivo apresentar o desempenho da administração da Empresa 
Pernambuco de Comunicação S/A - EPC, organização vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, em seu primeiro ano de operação, levando-se em consideração, as metas e 
programas previstos na lei orçamentária anual e as ações desenvolvidas durante o exercício de 
2014.Os ordenadores de despesas foram Guido Bianchi, diretor presidente e Paulo Fradique, 
diretor vice-presidente. 
 
 

1. BREVE HISTÓRICO 
 

1.1 - Março de 2010. Começa a transição DETELPE / EPC. 
 

Consciente da importância de manter a emissora TV Pernambuco gerida a partir de princípios 
éticos e legais no âmbito da comunicação pública, o governo passado instituiu, em março de 2010, 
um Grupo de Trabalho, composto por membros da sociedade civil com reconhecida atuação nos 
movimentos pela democratização da comunicação, com a função de criar o novo perfil para a 
emissora, mediante diálogos com a sociedade, e com as seguintes metas: Diagnosticar as 
necessidades de mudanças e produzir um relatório de modernização técnica e operacional da 
TVPE atentando para as inovações tecnológicas; criar um novo modelo de gerenciamento; iniciar a 
implantação de uma nova grade de programação enfatizando a questão dos direitos humanos e 
privilegiando a produção local. Em suma, materializando a oportunidade de se construir uma 
televisão verdadeiramente pública. 
 

1.2 - Situação encontrada. 
 
Equipamentos sucateados, instalações precárias, salários defasados, inadequações funcionais. 
Pelo organograma da emissora/Detelpe apenas três cargos comissionados de direção: um de 
gerente geral, outro na área técnica e outro na área administrativa. Servidores do quadro 
funcional do Estado à disposição mas com relativa eficiência operacional, não havendo 
profissionais para a produção de conteúdos; para a área financeira além da insuficiência de 
pessoal da área de exibição, transmissão e manutenção. 
 
A rede de captação e transmissão de áudio e vídeo instalada em 66 municípios do Estado,antiga, 
superada e em condições precárias. Os transmissores da geradora em Caruaru e da retransmissora 
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da RMR tinham sido substituídos por outros equipamentos ainda analógicos, carecendo de 
atualização digital, portanto, com qualidade mediana de sinal. A produção de conteúdos contando 
com cinco câmeras de captação analógica, superadas tecnicamente e desgastadas pelos anos de 
uso, além de uma única ilha de edição com capacidade limitada de processamento. Um pequeno 
estúdio semi profissional agregado às improvisadas instalações da unidade Recife se somavam às 
instalações deterioradas da sede em Caruaru.O sucateamento do equipamento, aliado a falta de 
peças de reposição e descaso administrativo, colocou várias retransmissoras fora do ar, ou no ar, 
porém, com sinal deficiente em diversas cidades polo importantes, provocando falta de 
confiabilidade dos equipamentos e instabilidade do alcance de cobertura proporcionado. 
 

1.3 - Proposta de concepção de empresa pública. 
 

O processo de transformação da TV Pernambuco em uma televisão pública resulta inovador, 
porque é fruto do movimento social e compartilhado por todas as pessoas interessadas e acontece 
em meio a mudanças de fundo no panorama da comunicação no País. A criação da EBC/TV Brasil e 
a realização da Conferência Nacional de Comunicação sobre a discussão de um novo marco legal 
específico para esse conjunto de emissoras são dois exemplos desse novo tempo. A figura jurídica 
da empresa pública de capital fechado se consolidou como proposta mais adequada para a gestão 
dinâmica de um canal de comunicação pública. 

 
1.4 - Setembro de 2011. Lei autoriza a criação da EPC. 

 
O Poder Executivo foi autorizado pela Assembléia Legislativa do Estado, através da Lei nº 14.404 
de 22 de setembro de 2011, a criar uma empresa pública, denominada Empresa Pernambuco de 
Comunicação - EPC, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação com a finalidade de 
prestar serviços de radiodifusão pública e conexos, observados os princípios e objetivos dos 
serviços de radiodifusão pública buscando, também, estabelecer cooperação com a Empresa Brasil 
de Comunicação – EBC (TV Brasil) com vistas a integrar-se à Rede Nacional de Comunicação 
Pública. A EPC organizada sob a forma de sociedade anônima de capital fechado é administrada 
por um Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva.  O Conselho de Administração, 
órgão deliberativo com competência para definir e estabelecer as diretrizes gerais e políticas de 
atuação da empresa, é formado por treze membros com a seguinte composição: Um 
representante de cada uma das Secretarias de Estado da Ciência e Tecnologia, da Cultura, da Casa 
Civil, da Educação, da Procuradoria Geral e da Imprensa; um representante da AMUPE e seis 
representantes eleitos da sociedade civil. 
 

1.5 - Janeiro de 2013. Decreto aprova o Estatuto Social e a implantação da EPC se inicia. 
 

Em 22 de janeiro de 2013 o Governador do Estado através do Decreto nº 39.073 aprova o Estatuto 
Social da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A - EPC. Foram nomeados inicialmente dois 
diretores para proceder à implantação legal e jurídica da Empresa, porém sem dotação 
orçamentária e contando apenas com a estrutura debilitada do DETELPE. Em setembro tomou 
posse o Conselho de Administração que, até o final do ano realizou três reuniões. Nesses 
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encontros foram apresentadas as propostas dos planos de estruturação para 2014, o de 
digitalização do sistema em cinco etapas, o organograma da Empresa e a minuta inicial do 
Regimento Interno. Foram ainda detalhadas ao Conselho, pelos diretores, as carências 
encontradas em quatro setores básicos das estruturas existentes que necessitam ser superadas,a 
saber: Estrutural / Organização anacrônica oriunda da falta de estruturação voltada 
especificamente para a atividade de produção audiovisual televisiva. Parte dela devido à 
subestimação da importância e das especificidades da comunicação atual, e parte ao 
desconhecimento histórico do potencial sociocultural educativo que as concessões obtidas 
propiciam. Técnico / Carência acentuada de equipamentos para a produção, exibição e geração de 
conteúdos audiovisuais de maneira programada e consistente. Humano / Equipe reduzida e 
incompleta tanto na esfera técnica como na administrativa, na logística e de apoio operacional. 
Boa parte desatualizada em relação ao avanço tecnológico e aos procedimentos e métodos 
funcionais modernos e apropriados. Financeiro / Condições materiais insuficientes para a 
manutenção de uma estrutura condizente para o incremento da produção e sobretudo, para a 
atualização necessária e obrigatória, do ponto de vista legal, da digitalização do sinal. 
Como resultado final das discussões do Conselho foram aprovados o Plano de Estruturação /2014, 
remodelado, contendo pleito orçamentário a ser encaminhado ao governo estadual, o Plano 
Estratégico de Digitalização/2016, o organograma funcional e a discussão para a efetivação de 
parceria com a TV Brasil. 
 
 

2. EXERCÍCIO DE 2014 
 

2.1 - Janeiro de 2014. A EPC entra em operação. 

A partir de 1º de janeiro de 2014 a EPC é incluída na LOA e passa a operar em substituição ao 
antigo DETELPE, mas com a mesma dotação orçamentária anterior do Detelpe notoriamente 
insuficiente. Simultaneamente entra em discussão no âmbito do executivo estadual a propositura 
do Plano de Estruturação/2014 que apresenta as demandas para prover a Empresa de condições 
materiais para a implantação da sua formatação organizacional, resultando em um pedido de 
suplementação orçamentária de R$ 3.560.554,00. No entanto, ao final do 1º trimestre, foi 
confirmada uma suplementação da ordem de R$ 869.216,00, provocando o adiamento do 
processo previsto de recuperação, estruturação e digitalização do sistema de transmissão de sinal. 
No entanto, a diretoria executiva conjuntamente com o Conselho de Administração segue com as 
atividades dentro das condições estabelecidas e realizaram quatro reuniões durante o ano. A 
partir de abril, com a desincompatibilização de alguns representantes de Secretarias no governo, o 
Conselho seguiu com a sua formação incompleta aguardando a designação, pelo governador, dos 
substitutos. Essa situação permaneceu durante todo o ano. 
 

2.2 - Decisões no âmbito do Conselho de Administração. 
 
Após uma sequência de debates o Conselho aprovou o Regimento Interno que define o quadro de 
direção e gerência, suas funções, atribuições, competências, responsabilidades e finalidades; o 
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funcionamento do próprio Conselho; os instrumentos normativos e a tabela dos cargos em 
comissão e funções gratificadas. Foi aprovado o contrato de parceria com a EBC - Empresa Brasil 
de Comunicação/TV Brasil, empresa pública federal, e a inclusão da EPC/TVPE na Rede Nacional de 
Comunicação Pública. Também foi autorizada a instalação do escritório da unidade técnica 
regional da linha de financiamento para produção de conteúdos para as TVs públicas, dentro do 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria Audiovisual da ANCINE em parceria com a 
EBC. 
 

2.3 - Funcionamento da estrutura organizacional. 
 
Durante o ano de 2014 pouco se alterou nessa área, uma vez que a EPC continuou se apoiando na 
estrutura remanescente do Detelpe. Foram feitos ajustes enquanto se trabalhou para a 
concretização das condições para a execução das transformações planejadas. O quadro funcional 
de servidores e o da equipe de produção terceirizada continuaram vinculados à SECTEC, atuando 
na EPC. Esta, por sua vez, manteve vinculados diretamente os dois diretores já nomeados, além de 
agregar cinco membros que vieram a compor a CPL - Comissão Permanente de Licitação conforme 
orientação da SAD. 

 
2.4 - Execução orçamentária. 

 
A execução orçamentária foi realizada quase que totalmente. Ficaram apenas os dois/três últimos 
meses do ano sem liquidação devido a dificuldades de liberação de recursos pela SEFAZ. Foram 
realizadas cinco importantes licitações: 1) a de serviços contábeis; 2) a de serviços de subida de 
sinal (uplink); 3) a de segmento espacial em satélite; 4) a reforma do telhado da sede em Caruaru e 
5) a cobertura e transmissão ao vivo do carnaval de Pernambuco. Assim, de um orçamento total 
de R$ 3.350.729,00 foram obtidos como recursos próprios R$ 393.593,22 advindos de contratos 
de compartilhamento de infraestrutura e liquidado R$ 2.523.883,18.  Foram garantidos os 
pagamentos de tributos, impostos e taxas federais, como a da ANATEL, destinada ao FISTEL, 
obrigação que mantém licenciadas as outorgas dos canais de retransmissão.  
 

2.5 - Execução da programação da TV Pernambuco 
 
Carnaval / Em parceira com a TV Brasil para a Rede Pública Nacional e com a transmissão via 
streaming na internet. A TV Pernambuco fez a cobertura das principais prévias e pólos de 
animação do Estado: Aurora dos Carnavais - Flashes do desfile dos tradicionais blocos líricos na 
15ª edição. Virgens de Olinda - Flashes do tradicional bloco Virgens do Bairro Novo que em 2014 
desfilou pela  61ª  vez . Galo da Madrugada - Flashes ao vivo trouxeram as cores e a tradição com 
entradas também na programação da TV Brasil. Olinda - No sábado de Zé Pereira, flashes 
mostraram a irreverência das agremiações carnavalescas, de domingo à terça-feira, a partir das 
14h, foram exibidos ao vivo programação especial, com entradas ao vivo no Repórter Brasil e na 
programação de Carnaval da TV Brasil. Recife - Nos dias de Carnaval, sempre às 19h, a TV 
Pernambuco apresentou, em parceria com a TV Brasil, o especial “Carnavais do Brasil” de domingo 
à terça, às 20h, desfiles, shows e apresentações do pólo da Praça do Arsenal em transmissão 
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especial com apresentação de Roger de Renor, comentários de Williams Santana e reportagens de 
Mary Landim. RECBEAT - O festival foi levado para várias cidades inclusive a outros estados e 
países. Em 2014, 3.248 espectadores acompanharam o streaming do RecBeat. Internautas 
residentes em mais de 20 países também acompanharam o streaming da TVPE, em especial a 
Colômbia, o México e o Uruguai. São João / Foram produzidos 2 programas especiais  com 
homenagens, entrevistas, reportagens e apresentações musicais da festa no Recife e flashes de 
Caruaru. Festival de Inverno de Garanhuns-FIG / Cobertura oficial do 24º Festival de Inverno de 
Garanhuns, com a transmissão dos shows na Praça Cultural Mestre Dominguinhos, reportagens e 
entrevistas ao vivo direto no backstage. Foi um dos maiores destaque no monitoramento de mídia 
do Governo. Realizada a partir de uma parceria institucional entre a TV Pernambuco, Secretaria de 
Cultura de Pernambuco, Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - Fundarpe, 
e a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, a cobertura somou 45 horas de transmissão ao vivo, 
pela Internet, no site da TVPE, no portal Cultura.PE e no portal da EBC, com mais de 450 mil 
acessos durante os 10 dias de Festival. 
 

 
 
A EPC/TV Pernambuco exibiu em tempo real, na programação local e também em parceria com a 
TV Brasil, shows de artistas como Siba, Fred 04, Criolo, Céu, BNegão, Tulipa Ruiz, Mestre Vieira, 
Dona Onete, Felipe Cordeiro, entre outros. Artistas da Argentina, Uruguai, México, Colômbia, 
entre outros países também fizeram parte da grade da programação da TVPE. Na Internet, a TVPE 
alcançou uma média de 10 mil espectadores. Outros projetos / Produção de matérias jornalísticas 
para a TV Brasil. Série “Arquitetura do Golpe”/ Além da série a TVPE produziu um programa 
especial intitulado 50 anos do Golpe, com diversas entrevistas. Resenha da Copa / A EPC/TVPE fez 



 

 

6 
 

uma cobertura por meio de flashes diários durante além de conteúdos no site e nas redes sociais. 
Semana da Criança / As novidades do mundo dos livros direto do festival internacional de 
literatura infantil de Garanhuns - FILIG. Eleições 2014 / Direto de Caruaru, o programa foi 
ancorado ao vivo por Máximo Neto e Ciro Carlos, trazendo comentários sobre os principais 
acontecimentos e levantamentos sobre o dia de votação, até a apuração dos votos. Semana da 
Consciência Negra / Programação especial para o mês de novembro em conjunto com a produção 
independente e parceiros institucionais durante uma semana com conteúdos com a temática da 
cultura afro-brasileira. Programas Produzidos /noBALAIO - Em 2014, a EPC/TVPE estreou 
noBALAIO onde  cabe de tudo um pouco: de gastronomia à literatura, de música à  tecnologia. A 
nova revista eletrônica de cultura e variedades da TV Pernambuco é exibida semanalmente. Já 
foram entrevistados: Xico Sá, Adriana Falcão, Tibério Azul, Palhaço Chocolate, Carol Levy, Ivana 
Fechini, Isaar, Almério (Caruaru).Pensando Alto - Série de entrevistas sobre economia e política. 
Parcerias com a Produção Independente / Programas e documentários produzidos por 
realizadores independentes também fizeram parte da grade da TVPE, o que reforça a diversidade 
de olhares na nossa programação. Pé na Rua - A cidade sob diversos ângulos com o sotaque do 
povo, os problemas do dia a dia e algumas soluções. Plano Aberto - Os bastidores da produção 
audiovisual de Pernambuco. Toda Música - revista eletrônica da música independente produzida 
em Pernambuco e da música de outros lugares que se relacionam com o Estado. A Carroça do Tio 
Neco - Histórias e muita aventura para criançada. Produzido em Recife. Mais Radical - Esportes 
radicais, aventura e muita adrenalina.Produzido em Caruaru. Meio de Campo - Um balanço da 
rodada. produzido em Caruaru. Brasil, Cordel e Repente - Grandes mestres da cultura popular. 
Produzido em Caruaru. Parcerias Institucionais /MPPE em Foco; Quorum um programa do Poder 
Legislativo. 
 
 

3. CONCLUSÕES 
 
Em razão dos fatos, fundamentos, motivos e justificativas acima, podemos concluir que dentro das 
possibilidades, foram cumpridos os  programas fixados na LOA/2014. Destaque-se que ensejamos 
todos os esforços necessários para a estruturação da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A - 
EPC, cujas ações foram focadas para o inicio das atividades da empresa a partir de 01/01/2014. 
Foram utilizados os recursos oriundos/liberados de receita própria, fonte 0241, na aquisição de 
alguns equipamentos para a área técnica. Vale ressaltar os entraves decorrentes da inexistência de 
uma estrutura organizacional eficiente a ser implantada com os recursos materiais e humanos 
necessários para o bom desenvolvimento e consolidação da Empresa. Contudo alguns passos 
foram dados no sentido de avançar organicamente. As concessões dos canais da TV Pernambuco 
encontram-se em processo de mudança de titularidade no Ministério das Comunicações e foi 
obtida a consignação do canal digital (45), para a  geradora de Caruaru, que já conta com o projeto 
técnico e o termo de referência elaborados para o início do processo de licitação em 2015. 
 

 


