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1 DADOS INSTITUCIONAIS 
 
 

DADOS DA ENTIDADE 

Nome da Instituição: ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS 

CNPJ: 02.539.959/0001-25 

Endereço: Avenida Marechal Câmara n. 160 sl 821 

Bairro: Centro Cidade: Rio de Janeiro Estado: RJ CEP: 20.020- 

907 

Telefone: 2517-3314 Página na internet: www.ecos-ong.com.br 

E-mail: ecosbr@yahoo.com.br 

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO 

Nome completo: Fábio Néspoli Magalhães 

Cargo: Presidente 

CPF: 078.959.387-46 Identidade: 111.383.04-8 

Endereço: Rua oito, 128 Casa 1 

Bairro: Itaipu Cidade: Niterói Estado: RJ 

Telefones: 21 989005867 E-mail: ecosbr@yahoo.com.br 
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2 INTRODUÇÃO 

 
Este relatório tem como objetivo descrever as ações realizadas pela Ecos no processo de 

digitalização da TV nos municípios de Caruaru, Bezerros e São Caitano em parceria com a Seja 

digital no período de agosto a dezembro de 2018. 

 

Figura 1Mapa do Cluster Caruaru 
 

A estratégia inicial do trabalho prévia que as ações fossem executadas por voluntários 

ligados aos municípios e organizações de base local. Dessa forma, as atividades se iniciaram com 

a articulação com o poder público, que culminou com o posterior treinamento de cerca de 70 

funcionários das prefeituras de Caruaru, Bezerros e São Caetano, ligados as secretarias de 

Assistência Social/CRAS, Educação, Saúde e secretaria da mulher. Nessa ocasião todos passaram 

a ter acesso à plataforma de agendamento e cadastramento da Seja Digital, por meio da criação 

dos códigos de mobilizadores. Já com as organizações locais a articulação se deu no sentido 

identificar parceiros e comunitários para instalação dos PDAS (pontos de aconselhamento) em 

locais estratégicos das comunidades. Em seguida essas pessoas foram treinadas, passaram a 

acessar o sistema e realizar os agendamentos e cadastros da população. 

Com o desenvolvimento do projeto, percebeu-se que considerar apenas essa estratégia do 

voluntariado, seria um erro e comprometeria alcance dos resultados, tendo em vista que de acordo 

com pesquisa sobre índice de digitalização dessa região (62%), o desafio seria muito maior do que 

a capacidade de resposta adquirida com o trabalho dos voluntários. O que nos exigiu replanejar, 

ampliar e incrementar algumas ações. 
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3 PROCESSO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 
Houve necessidade de ampliação ao quadro de pessoal. Na 1ª fase, foram contratados 

cinco (5) consultores, e na 2ª fase foram contratados mais seis (6) consultores. Com a expansão 

da capilaridade das ações foram contratados mais setenta e sete (77) consultores, totalizando 

oitenta e oito (88) pessoas envolvidas diretamente. Além dos fornecedores.   

Isso para que fosse dado reforço na equipe central dando cobertura as mais diversas ações 

que ocorreram diariamente os sete dias na semana. Tanto na cobertura do atendimento direto nos 

CRAS/Central de Bolsas, bem como, na realização dos mutirões de 

agendamento/cadastramento(leads) para que os beneficiários dos programas sociais do governo 

federal e também as pessoas de baixa renda, que apesar de terem o perfil, não estavam no 

cadastro único do governo federal, pudessem acessar gratuitamente o kit conversor distribuído 

pela Sinal Digital. 

Para atender toda a demanda dos mutirões de instalação também foi necessário aumentar a 

contratação dos instaladores durante o andamento das ações. Para todos os processos de 

recrutamento e contratações, foram priorizados moradores das comunidades. Isso facilitou o 

trabalho, já que são conhecidas e legitimadas em suas comunidades, além de ajudar a melhorar a 

autoestima das pessoas, como também movimenta a economia local. 

A seleção, contratação e treinamento dos mobilizadores, voluntários, instaladores e 

supervisores se deu no período de agosto a novembro.  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2 Quantitativo de contratados no período do projeto 
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4 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES 

 
Foram ações diversificadas para alcançar a população alvo e fazer chegar a mensagem da 

possibilidade de aquisição gratuita dos kits conversores para aqueles que fazem parte dos 

programas sociais do governo e/ou para a população de baixa renda, mas que por alguma razão, 

não está inscrita no cadastro único. Para todo o trabalho desenvolvido, as parcerias com poder 

público, organizações locais, centros religiosos, lideranças comunitárias foram fundamentais, 

assim como a comunicação comunitária (rádios e utilização de 979h carros de som) que foi 

bastante relevante, do ponto de vista estratégico, para o sucesso das ações e da ampliação da 

informação nas comunidades. 

 
4.1 Voluntariado 

O trabalho voluntário teve grande importância no Cluster Caruaru, foi através do empenho 

dos muitos envolvidos que foi possível alcançar, de fato, aquelas pessoas que mais tinham 

dificuldade em compreender que poderiam acessar o kit conversor gratuitamente. 

Foram mais de 234 voluntários entre os servidores públicos dos municípios e comunitários. 

 

4.2 PDAs Fixos, Itinerantes e mutirões porta a porta 

Os PDAs nos CRAS, centrais de Bolsa Família, escolas e demais equipamentos públicos, 

assim como os PDAs itinerantes e os residenciais com ênfase nas áreas rurais, possibilitaram o 

acesso ao agendamento/cadastramento(leads) tanto em pontos que a população já está 

acostumada a buscar serviços, como também conseguiram atender aqueles que vivem nas áreas 

mais remotas dos municípios (vasta área rural). O que totalizou no período 58 PDAS. Os PDAs 

itinerantes e os mutirões porta a porta tiveram início no mês de setembro, foram realizados até o 

final do período 219 mutirões. 
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4.3 Caravanas nos bairros 

As Caravanas nos bairros foram importante ferramenta para divulgação e efetivação dos 

agendamentos/cadastros. Com a comunicação comunitária e também com a escolha estratégica 

dos bairros/comunidades onde foram realizadas, essa foi uma ação que mereceu destaque tendo 

em vista a participação popular nesses eventos. Foram 53 caravanas, nas quais foram cerca de 20 

mil pessoas. 

 

4.4 Caravanas nas escolas 

Com show de mágica e muita alegria, foi possível levar a mensagem da digitalização da tv 

de forma lúdica e divertida para os alunos da rede pública de ensino de Caruaru, São Caitano e 

Bezerros. Essa ação que teve o envolvimento das gestoras das escolas possibilitou também que os 

pais e familiares dos alunos pudessem fazer agendamento e cadastros enquanto as crianças e 

adolescentes assistiam as apresentações. Foram contempladas 30 escolas, mais de 14.500 alunos 

e cerca de 1500 pais, mães e responsáveis atendidos. 
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5 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE INSTALAÇÃO 

 
Durante o período foram estabelecidas as parcerias com as organizações locais e com as 

escolas de cursos profissionalizantes, o que permitiu o recrutamento e seleção de alguns dos 

instaladores. Nesse sentido, foram contratados os instaladores/as, bem como foi estabelecido um 

cronograma de atendimento às comunidades, considerando as informações estratégicas 

disponibilizadas semanalmente pela Seja Digital. Pode-se considerar que a superação das metas 

de instalação deve-se a dois elementos: agenda dos instaladores conjunta com as dos promotores 

e a campanha de comunicação envolvendo carros de som, Tvs e rádios comunitárias. 

 

Isso fez reduzir a desconfiança das pessoas, gerou credibilidade e permitiu um maior 

acolhimento e envolvimento da população. O que resultou na marca de 17.421 lares digitalizados 

e inscritos na campanha instalação premiada da Seja Digital. 

 

6 AÇÕES DE APOIO A DIGITALIZAÇÃO 

 
6.1 Feirão digital 

Realizado de 16 a 18/11 em Caruaru, foi uma parceria entre a Seja Digital, TV Asa Branca e 

varejistas locais, teve como objetivo facilitar o acesso a população que não fazia parte de 

nenhum programa social, e que necessitava digitalizar sua TV antiga. Sendo também a 

oportunidade de comprar conversores, antenas e TVs digitais a preços mais baixos e condições 

de pagamento diferenciados do que o aplicado no mercado.  
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6.2 Caminhão Digital 

Circulou nos municípios de Caruaru, Bezerros e São Caitano no período de 19 a 23/11 vendendo 

conversores, cabos, conectores e antenas a preços bem acessíveis para a população que não tinha 

direito a receber o kit gratuitamente. 

O Feirão digital mais o caminhão digital venderam um total de 6.580 itens. 

 

6.3 Positivação do Varejo 

Em parceria com comerciantes locais, foram sinalizados cerca de 580 pontos comerciais 

nos três municípios contemplados pelo Cluster Caruaru. Além de permitirem a sinalização, 

também apoiaram na divulgação da informação sobre a distribuição do kit gratuito da Seja 

Digital, com folders e panfletos. 

 

6.4 Patrulha Digital 

Em parceria com Senai e TV Asa Branca, alunos do SENAI, além de dar orientações à 

população sobre como instalar o kit conversor, realizaram busca de canais e orientações de como 

participar da campanha instalação premiada. As ações da Patrulha digital tiveram um importante 

papel na divulgação dos mutirões de instalação. Isso ajudou a dar mais credibilidade e facilitou o 

acesso dos instaladores as residências. Foram um total de 165 instalações em 11 ações realizadas. 

 
 

 

 
 

 

7 DESAFIOS X SOLUÇÕES 

No decorrer projeto foram encontrados vários desafios, o que exigia soluções rápidas e criativas, 

sendo assim identificamos algumas soluções que contribuíram para o melhor andamento das ações: 
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Contratação de mão de obra local para suprir a 
necessidade. E estimular outros munícipes a 
adesão do voluntariado 

 

  
 

  
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

Figura 3Tabela mostrando os desafios e soluções no decorrer do projeto 

Desafios Soluções 
 

Lideranças e organizações comunitárias que não 
desenvolviam trabalhos sociais, bem como, não 
tem muita legitimidade perante os moradores. 

 
Mapear e Identificar outras pessoas que tinham 

poder de representação dentro das comunidades. 

 
 

Baixa resposta dos voluntários ligados aos municípios, 
servidores públicos. 

 
Dificuldade de provimento de alimentação dos 

mobilizadores nas atividades de campo. 

 
Identificar, negociar e contratar restaurantes que 

forneçam alimentação a preços acessíveis. 

 

Mão de obra das comunidades nem sempre tinham 
as habilidades que as funções exigiam. 

 

Investimento de tempo em treinamento e 
quando necessário, realocação de 
pessoas. 

Falta de empresas locais que fornecessem tanto para 
venda como locação de equipamentos necessários 

para o projeto, como por exemplo: tablets, 
computadores, etc. 

 
 

Conseguir locar/comprar em outras cidades. 

 
Atender solicitação da TV para atividades de última 
hora. Isso implicou em mudanças no planejamento 

e exigiu muita capacidade de improviso. 

Alinhar com gerência e assessoria de comunicação de 
Seja Digital para mediar as solicitações junto as 

emissoras de TV, de modo que atividades de última 
hora não comprometesse o planejamento pré-

estabelecido. 

 
 

Baixo índice de digitalização no cluster 
(62%). 

 
Replanejamento e incremento de novas ações, o 

que resultou no cluster, com maior crescimento, em 
temos % no País (26%), no período. 

 
 

Atender as comunidades mais remotas. 
Sobretudo em áreas rurais. 

Identificar lideranças e comunitários para 
implementar os PDAs residenciais, além da realização 
das caravanas e mutirões de agendamento porta a 

porta. 

 
Descompasso entre os procedimentos administrativo 

financeiros e as necessidades imediatas dos 
trabalhadores em campo. 

Intermediar de modo que as pessoas 
compreendessem que qualquer organização deve 
seguir regras e procedimentos. Assim como, 

sensibilizar para abertura de exceções e urgências no 
pagamento. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No período de agosto a dezembro de 2018, a equipe da Ecos em Caruaru trabalhou para 

que a transição do sinal analógico para o digital da TV ocorresse em Caruaru, Bezerros e São 

Caitano da forma mais inclusiva e humanizada possível. Numa região em que a desigualdade é 

bem marcante, o grande desafio foi fazer com que a população compreendesse o acesso a 

comunicação como um direito humano. Para isso se fez necessário, o engajamento dos diversos 

parceiros: poder público, organizações comunitárias de base local, voluntários, entre outros. Sem 

os quais não teríamos alcançado os resultados. Foram distribuídos mais de 85 mil kits 

conversores gratuitamente nas três cidades da região. Foi um trabalho bem intenso e desafiador, 

mas também extremamente gratificante. Pois foi a oportunidade de fazermos parte desse momento 

histórico da TV no Brasil e, de alguma maneira, contribuir para que milhares de pessoas continuem 

tendo acesso à informação e ao entretenimento. 

Com o empenho de todos os envolvidos/as conseguimos que o trabalho fosse um grande 

sucesso. E Caruaru, Bezerros e São Caitano agora são 100% digitais. 
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9 CLUSTER CARUARU EM NÚMEROS 

 

Figura 4Números obtidos pelo Cluster Caruaru no período de agosto até dezembro 

38 PDA’s fixos e 88 pontos 
de trabalho 

 

 
 

990 ações no Geral 

 
 

45 ações diversas (Blitz de 
rádio, patrulha digital e 

ações com emissoras de TV) 

 

 
 

334  kits conversor 
doados 

 
 

280 mutirões de instalação 
com 17.592 instalações 

realizadas 

 

 
 

234 voluntários 

 

 
219 mutirões de agendamento, 
porta a porta e PDA itinerante 

com 85.800 atendimentos 

 

 
580 pontos comerciais 

positivados 

 
 

10.000 atendimentos no 
Feirão digital com 6.580 

itens vendidos 

 

 
150.000 pessoas atendidas 

nas caravanas digitais 

 
 

30 caravanas nas escolas 
com 14.500 alunos 

impactados 

 

 
 

40 Instituições parceiras 

 

 
 

155.500 domicílios 

 

 
 

240 Profissionais envolvidos 
diretamente e indiretamente 

 

 
 

125 dias de projeto 
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