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Na

busca

pela

garantia

dos

direitos

das

juventudes, a pauta da promoção da igualdade

Sobre 2018

racial se faz central na Bem TV, considerando
que diante de práticas racistas estão negados o
direito a vida em todas as dimensões. Como
forma

de

contribuir

desigualdades,
O ano de 2018 teve como marco inicial a
intervenção militar no Rio de Janeiro, com a
circulação de tropas e tanques ocupando as
comunidades

periféricas,

alargando

a

vulnerabilização da população mais pobre e o
extermínio do jovem negro, em nome da
segurança

pública

e

do

controle

Bem

TV

a

redução

contribuiu

das
com

instâncias de participação tais como: Conselhos
e Fóruns de Promoção da Igualdade Racial,
Juventude e Promoção dos Direitos de Crianças
e Adolescentes, além de acompanhar processos
de

conferências

nas

diferentes

esferas

de

governo.

da

criminalidade.
Seguindo com o questionamento “quantos
mais precisarão morrer?” que a vereadora
Marielle Franco, mulher, negra, LGBT, mãe e
relatora da comissão criada para monitorar a
intervenção federal, fez do direito a vida sua
luta, sendo brutalmente assassinada, deixando
um luto na cena política do Brasil.

a

para

A pauta do direito ao trabalho da juventude
articulada com percepções sobre o racismo fez
com que, por meio da Frente Papagoiaba de
Promoção dos Direitos da Juventude Negra,
fosse lançada a pesquisa “A incidência do
racismo na empregabilidade da juventude em
Niterói e São Gonçalo“, que foi realizada pela
equipe

da

Bem

Tv

com

assessoria

do

Departamento de Métodos Estatísticos da UFRJ
e apoio da União Europeia.
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Como desdobramento da pesquisa e consolidando as ações da Frente Papagoiaba, no final de 2018,
foram planejadas coletivamente as campanhas #Qual Perfil? e R + H, tendo como objetivo
sensibilizar o conjunto da sociedade fluminense e, em particular, os empresários e profissionais do
mundo corporativo para questões dos direitos da juventude negra no acesso ao mundo do trabalho.
No âmbito dos processos formativos, em 2018 o Projeto Olho Vivo completou 15 anos de existência
com mais de 1100 adolescentes /jovens formados, e turmas desenvolvidas em diversas comunidades
de Niterói e São Gonçalo, o que pôde ser conferido em exposições em comemoração pelo
aniversário do projeto.
Como conquistas institucionais destacamos, o reconhecimento da Bem Tv como Ponto de Cultura, o
Prêmio Itaú Unicef recebido no final de 2017 e executado em 2018.
Por fim, seguimos afirmando nosso compromisso radical com a democracia, os direitos humanos, a
liberdade, a vida e com a luta contra todas as formas de opressão, racismo e processos de exclusão
social.
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2. GESTÃO E
INSTITUCIONALIDADE:
A gestão e a institucionalidade é um
eixo central para o monitoramento
e avaliação das ações institucionais,
visando identificar o alinhamento
entre ações desenvolvidas e missão
“apoiar

e

desenvolver

ações

positivas para garantir os direitos de
adolescentes e jovens, bem como
contribuir

para

vulnerável

da

exercer
usufruir

sua

que

esse

grupo

sociedade

possa

cidadania

todos

fundamentais

plena

os

inerentes

e

direitos
a

pessoa

humana, assegurando-lhes através
dessas medidas o desenvolvimento
físico, mental, moral e social para
alcançar os ideais de

liberdade,

dignidade e inclusão em um
sociedade

justa

e

solidária”,

cuidando para que os pequenos
desvios não sejam um impasse para
o alcance de metas e resultados,
Na direção de construir um modelo
de

gestão

participativo

e

compartilhado houve priorização de
reuniões de planejamento, avaliação
e espaços de formação da equipe.
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PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS

PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS
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3.
FORMAÇÃO
TECNOLOGIA
INFORMAÇÃO:

EM
DA

3.1. FORMAÇÃO OLHO VIVO

O Projeto Olho Vivo é uma ação
voltada à educação para qualificação
profissional, tendo como objetivo
geral ampliar as perspectivas de
vida dos jovens moradores
de comunidades de baixa renda, a
partir

de

ações

de

educação,

e

qualificação em comunicação por
eles protagonizadas.
PARCERIAS:
Fundação de Artes de Niterói, FE
Guilherme Briggs, FENASE e Itaú
UNICEF.
O projeto Olho Vivo apostou nas
oficinas

de

Desenvolvimento

de

Aplicativos e Fotografia tendo como
atividades realizadas:
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Foram atendidos: 68 adolescentes e jovens, dos quais 49 formados.
Em relação à avaliação:
Da turma de aplicativos 60% dos alunos avaliaram o projeto como ótimo
e 20% como bom e dos alunos de fotografia 70% ótimo e 30% como bom.
Foram produzidos 2 aplicativos:
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E 4 exposições:
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4. ASSESSORIA E INSERÇÃO:
O eixo assessoria e inserção compreende suporte ao grupo de jovens
comunicadores e encaminhamento, por meio da Central Solidária de
Oportunidades, para o mundo do trabalho.
4 1. CENTRAL SOLIDÁRIA DE OPORTUNIDADES:

O Central Solidária de Oportunidade é a ferramenta informacional da
Bem TV voltada para encaminhamento dos jovens para o mundo do
trabalho. O número geral de jovens cadastrados é 2193, e em 2018
foram 284 novos jovens cadastrados, sendo 63% de negros e pardos, e
27% brancos.
A partir de uma articulação institucional entre a Bem Tv e o IJCA, a
central solidária de oportunidades passou por uma reformulação,
possibilitando que a mesma fosse utilizada por outras instituições.
4.2. JOVENS COMUNICADORES:

O Grupo de Jovens Comunicadores seguiu se reunindo para produzir,
tendo previsão de lançamento para 2019 de 2 curtas: Flores que
quebram concreto; e A terra que nos habita.
Foram realizados 7 encontros tendo como principais temas: produção
audiovisual; planejamento e definição das ações; gravações e encontro
para avaliação.
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5. INCIDÊNCIA POLÍTICA:
A incidência política é um dos objetivos centrais da Bem TV, estando
presente em todas as ações institucionais tendo como políticas e
segmentos prioritários Criança e adolescente; Juventude; Promoção da
igualdade racial; Cultura; Educação e Assistência Social.

5.1.

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL:

Durante o ano de 2018 a equipe da Bem Tv esteve
presente em 15 reuniões de Fóruns; 5 de Conselhos Municipais, 3
Conferências - destacando-se a Conferência Nacional de Promoção da
Igualdade Racial; 10 reuniões da Rede de Pontos de Cultura e o
Encontro Municipal de Pontos de Cultura.
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5.2. FRENTE PAPAGOIABA
JUVENTUDE NEGRA:

10

DE

PROMOÇÃO

DOS

DIREITOS

O Projeto Frente Papa Goiava de Promoção da Juventude Negra

DA

tem

como objetivo geral combater a desigualdade racial no acesso da
juventude ao mundo do trabalho, tendo como objetivo específico
fortalecer as ONGs integrantes dos Fóruns de Juventudes de Niterói e
São Gonçalo, em seu diálogo com gestores públicos e empresários para a
promoção do acesso do jovem negro ao trabalho decente.
O Projeto está organizado por linhas de ações, a saber:
A) PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO
Em 2018 foi desenvolvida pesquisa visando identificar os mecanismos
de segregação racial que interferem na empregabilidade da juventude. A
informação produzida embasou e fortaleceu as ações de incidência
política das organizações sociais, servindo na articulação com os poderes
públicos locais na formulação, determinação ou fortalecimento de ações
afirmativas.
B) CAPACITAÇÃO
Visando o enfrentamento da desigualdade racial no território e
contribuir para a redução do racismo na prestação de serviços públicos à
juventude, o projeto desenvolveu oficinas para técnicos e gestores de
organizações sociais, e trabalhadores e trabalhadoras de serviços
públicos.
Durante o período do presente relatório foram desenvolvidas oficinas
para os profissionais atuantes nos serviços de Assistência Social e de
Cultura em Niterói, Educação em São Gonçalo, e para os
atores da sociedade civil, na direção do fortalecimento institucional.
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C) INCIDÊNCIA POLÍTICA
Como desdobramentos da Pesquisa sobre a incidência do racismo sobre a
empregabilidade da Juventude em Niterói São Gonçalo, assim como
produtos dos processos formativos, o Projeto caminhou na direção do
desenvolvimento e implementação de planos de incidência política,
articulando várias e processos de mobilização popular.
Também foram planejadas 2 campanhas #Qual Perfil? e R + H, o processo
de criação estética da campanha foi coletivo, durante reuniões da Frente
Papagoiaba. Desde o nome sugerido até a escolha de cores para a criação
de artes e cartelas para vídeos, o processo foi definido conjuntamente,
contando com profissionais da área (designers gráficos, cinegrafistas,
editores) a articuladores sociais envolvidos com a temática da campanha.
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6. PRODUÇÃO:
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7. BEM TV NAS REDES:
Período analisado para a produção do relatório: 2018. Os dados foram
sistematizados a partir da ferramenta Reportei.
Link do relatório:
https://app.reportei.com/report/251048/u6ZwLnrETKDnE7VK39PxZe
dLaOHfG2b1
- Informações da instituição a serem divulgadas (cursos, seminários,
eventos etc.);
- Conteúdos produzidos pela equipe de comunicação (textos, fotos,
vídeos e artes);
- Atividades externas para cobertura de conteúdo (eventualmente);Divulgação de atividades de parceiros da instituição;
- Notícias dos setores de audiovisual e fotografia, comunicação;Prestação de Serviços (região e redondezas);
- Agenda Cultural.
Com a atualização e implementação em fase de testes do Plano de
Comunicação, algumas métricas apresentaram alterações significativas
entre os períodos analisados (2018 em relação ao ano anterior). Foram
especificados os horários de postagens nas duas principais redes em
que temos presença, que são Facebook e Instagram. Novas estratégias
de postagens foram efetivadas pensando a potencialidade de cada
rede.
A qualidade dos conteúdos replicados é preocupação primária na
pesquisa

para

as

postagens.

Todo

material

Comunicação é enviado a equipe para aprovação.

produzido

pela
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7.1. FACEBOOK:

Número total de curtidas na página: 1.943
Link: https://www.facebook.com/bemtv.oficial/
*Curtidas: Número de seguidores da página no último dia analisado
*Novas curtidas: no período analisado em relação ao período anterior.
*Alcance: Soma das pessoas que viram algum post/anúncio.
*Pessoas engajadas: Soma das pessoas que gostam, comentam, compartilham ou clicam em
algum post/anúncio.

Com a atualização do site institucional, a produção de conteúdo - que no
período anterior havia sido deslocada para o Facebook -

voltou a ser

planejada e publicada no domínio bemtv.org.br, o que permite trabalhar
o compartilhamento entre as mídias para potencializar o alcance das
postagens

para

então

gerar

engajamento.

Neste

relatório

são

apresentados dados de alcance da página e das postagens, além de dados
a respeito da interação do público com a página.
Os dados extraídos evidenciam um aumento significativo no número de
seguidores, alcance e pessoas engajadas na página, como visto no gráfico
a seguir:
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O Facebook considera uma ‘história’ toda citação, comentário, check-in,
curtida, avaliação ou postagem da página que apareça na linha do tempo
dos usuários. O alcance é o número total de visualização das histórias
publicadas, independente do local onde foram vistas pelo usuário. No
próximo quadro, verificamos as interações e o alcance das postagens no
último ano:

Na próxima tabela vemos as postagens que se destacaram no último ano.
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Links das postagens:
Vídeo África em Nós:
https://www.facebook.com/174645332571366/posts/1627135927322292
Formação Frente:
https://www.facebook.com/174645332571366/posts/1656405667728651
Vídeo Pontão MostrArte:
https://www.facebook.com/174645332571366/posts/1663720200330531
Texto “Las Mariposas”:
https://www.facebook.com/174645332571366/posts/1938596426176239
Álbum de fotos da Formatura Olho Vivo 2018:
https://www.facebook.com/174645332571366/posts/1953787207990494
As postagens são destacadas de acordo com o alcance e o engajamento
obtidos de forma orgânica (não-paga). Fotos e vídeos costumam se
destacar com o público, pois o Facebook impulsiona (nas páginas)
conteúdos com maior teor visual, em nome da facilitação de assimilação
e fixação de conteúdo. Todo o conteúdo veiculado pelos perfis da
BemTV é distribuído de forma orgânica. Neste ano, com o acréscimo das
chamadas nas redes para os textos produzidos no site, um novo eixo de
conteúdo pode se destacar junto ao público, com um dos textos em
destaque quanto ao alcance e engajamento.

Exemplo de metodologia de compartilhamento:
Facebook:
Conteúdo: Texto “ Dia da mulher negra, latino Americana e Caribenha”.
Horário de postagem: 14:00, 14:30.
Divulgação: Página da Bem TV, grupo Mulheres unidas contra o
Bolsonaro, grupo Mulheres unidas pela democracia.
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1 - Grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro:

2. Grupo Mulheres Unidas pela Democracia:
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7.2. INSTAGRAM:

Número total de curtidas na página: 1.943
Link: https://www.facebook.com/bemtv.oficial/
O Instagram é a rede social de destaque para os conteúdos veiculados
pela instituição, pois seus mecanismos de busca e exibição de histórias
permitem que usuários não cadastrados visualizem o que é postado. O
Instagram permite plena divulgação das atividades da instituição pois
seu formato de postagens (apenas fotos e vídeos) dialoga diretamente
com a produção de material da BemTV. O uso de hashtags nas fotos
impulsiona a visualização e a busca do conteúdo pelos usuários. A equipe
de comunicação tem buscado usar outras funcionalidades da rede, como
os stories, que são postagens que saem do ar em 24 horas. O Instagram é
uma rede composta por usuários mais jovens que usam esta opção do
site e apostamos nessa estratégia para aproximar a BemTV deste grupo.
Números gerais do perfil:

Em comparação ao mesmo período do ano anterior, contabilizamos um
aumento também significativo no número de seguidores, de curtidas e
comentários nas postagens, que também se tornaram mais frequentes.
Cabem melhorias para firmar a imagem BemTV na rede e aumentar o
alcance das postagens. Na próxima imagem, as postagens em destaque na
rede.
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Links das postagens:
Erica Malunguinho:
https://www.instagram.com/p/Bm4PDEjhhzV/
Roda de Conversa no CEGUIB:
https://www.instagram.com/p/BouQIC1lMas/
As postagens são destacadas de acordo com o alcance e o engajamento
obtidos de forma orgânica (não-paga). Fotos e vídeos costumam se
destacar com o público, pois o Facebook impulsiona (nas páginas)
conteúdos com maior teor visual, em nome da facilitação de assimilação
e fixação de conteúdo. Todo o conteúdo veiculado pelos perfis da
BemTV é distribuído de forma orgânica. Neste ano, com o acréscimo das
chamadas nas redes para os textos produzidos no site, um novo eixo de
conteúdo pode se destacar junto ao público, com um dos textos em
destaque quanto ao alcance e engajamento.

Exemplo de metodologia de compartilhamento:
Instagram:
Conteúdo: Texto “ Dia da mulher negra, latino Americana e Caribenha”
Horário de postagem: 14:00, 14:30
Divulgação: Stories
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7.3. YOUTUBE:

Número de inscritos: 295
Link: https://www.youtube.com/user/CanalBemTV
Atualmente, o canal da BemTV no YouTube permanece como portfólio,
contando com as peças criadas pela produtora, além dos trabalhos das
oficinas. No ano de 2018, a BemTV produziu o programa “Conversas na
BemTV”, que contou com 6 edições. A priori pensado para o Facebook, o
programa terminou voltado para o YouTube. Ainda assim, o perfil exige
mais atenção graças a baixa performance. Está em andamento o upload
da série “Comer Pra Quê? ”, produzida em 2016 pela equipe BemTv
Produções. Alguns vídeos antigos, recuperados do canal da coordenação
(risos) também estão organizados para upload.
Número total de inscritos/visualizações/vídeos no canal (até 31/12/2018):

Em relação ao período anterior:
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A seguir, os vídeos mais populares e os vídeos com maior engajamento
dos usuários (o engajamento considera a interação dos usuários com
vídeo, para além das visualizações).

Links das postagens:
Cafubá:
https://www.youtube.com/watch?v=IAKrN32x_LE
Memórias do Preventório:
https://www.youtube.com/watch?v=KUpqeTk7ek0
Rap do ECA:
https://www.youtube.com/watch?v=zOnVdsgQm8g
Capoeira ou religião:
https://www.youtube.com/watch?v=-PpDEWSB-Cc
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7.4. SITE:

Dados extraídos através do Google Analytics. As métricas do Analytics
usadas pela Bem TV são: Usuário, Sessão, Taxa de Rejeição, Duração da
sessão e Páginas visitadas. A Taxa de rejeição representa o número de
pessoas que acessam uma única página e saem do site.A ativação do site
no Analytics foi feita entre os meses de outubro e setembro, e por conta
disso os dados relevantes começaram a ser contados a partir de 23 de
setembro. A coleta de dados, segundo o gráfico, começa a contar a partir
de novembro de 2018 a 14 de janeiro de 2019
Público-Alvo:
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No relatório de público-alvo podemos perceber o comportamento do
usuário em relação ao site e isso pode ser medido com base nas
informações geradas pelo Analytics. São elas: sessão, páginas, duração
média de sessão, porcentagem de sessão, taxa de rejeição e visualização
de página.
No caso da Bem TV, a análise dos últimos noventa dias mostra que o
site possui um número maior de usuários antigos do que de novos
usuários, o que demonstra que está ocorrendo uma certa fidelização
dos usuários com os nossos conteúdos.
Há também um número alto na taxa de rejeição e um número
razoável na duração média na página, o que pode ser explicado através
da mudança de estruturação dos textos e das imagens. Pelo fato dessa
análise ser de um período grande de tempo, esses números divididos
por semana não demonstram uma alta discrepância.
A Taxa de Rejeição apresenta o percentual de usuários que visitou o site,
visualizou apenas uma página e saiu sem clicar em nenhuma outra. Ela é
calculada sobre o total de visitantes. Para Sites de conteúdo, o percentual
aceitável é de 40 a 60% e para blogs a taxa estimada é de 70 a 98%.
Com relação aos picos nos gráficos, temos três matérias que geraram um
bom retorno. Sendo o primeiro pico o texto dos Corpos Pretxs, dia 16/11,
o segundo pico o texto Las mariposas dia 07/12 ao dia 11/12 e o terceiro
pico a nota da Abong dia 4/01.
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Links das postagens:
Corpos Pretxs:
http://www.bemtv.org.br/corpos-pretxs/
Las Mariposas:
http://www.bemtv.org.br/eliminacao-da-violencia-contra-as-mulheres/
Nota ABONG:
http://www.bemtv.org.br/nota-abong-mp-bolsonaro/
Análise de Comportamento:

O comportamento do usuário é medido pela forma em que ele interage
com o site, como quantas páginas foram visitadas, o tempo de sessão, a
taxa de rejeição e as novas sessões.
No caso da Bem TV, há um número considerável de visualizações do
site de forma geral. Porém há um número alto na taxa de saída, ou
seja, o usuário não está visitado as outras páginas do site e acaba
visitando apenas uma antes de sair do site. O tempo médio se
encontra razoável em consideração as outras porcentagens.
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Análise de Aquisição:
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Nesse relatório é mostrado a origem do tráfego na página, sendo o
tráfego referencial (referral) que chegou através de outro site e o social
das mídias. A origem da mídia mostra se teve campanha ou não, quando
não tem é 100 por cento orgânico.
Origem do Tráfego:

Em relação a Bem TV o site possui um número maior de buscas
através de palavras chaves que levam ao site do que da própria
digitação do domínio (URL) no buscador.
Os

direcionamentos

das

redes

sociais

tiveram

um

aumento

considerável em relação às análises anteriores, fazendo com que o seu
percentual seja perceptível no gráfico em pizza. Já os números de sites
com links não está tendo tanto impacto no resultado final, ou seja há
um déficit nisso.
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Dados gerais:
Os usuários ativos são contabilizados, no período do começo de
novembro de 2018 a janeiro de 2019, mensalmente 283 e semanalmente
104 e diariamente 20. Já com relação ao acesso dos mesmos, temos
contabilizado que as maiores entradas no site ocorrem na segunda-feira
e sexta-feira por volta das 14h às 16h da tarde.
Com base nesses usuários, pode-se dizer que o acesso dos mesmos é feito
pelo desktop (computador), tendo uma baixa de 8,9% nas interações
pelos dispositivos móveis (celular) e um aumento de 0.4% nas interações
por tablets. Já com relação a taxa de rejeição através desses acessos, foi
contabilizado uma maior saída do site após a visitação de uma única
página pelo mobile e pelo tablet e assim contribuindo para a pouca
duração do usuário na página por esses dispositivos.
Com relação às redes sociais, há um aumento considerável de dados
através do redirecionamento dos usuários para o site. Sendo essas
interações geradas através de matérias compartilhadas e retidas no
domínio da bem tv, fazendo com que o usuário acesse o site atrás
unicamente de conteúdo.
Em suma, o público que está interagindo com o site possui uma
tendência a serem diretos e não ficam alternando páginas, mas também
são usuários vindo das redes sociais através de redirecionamento e são
redirecionados através de palavras chaves.
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8. BEM TV NA IMPRENSA:
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8. ARTES INSTITUCIONAIS:
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10. CONCLUSÃO
Fechamos 2018 acreditando cada vez mais na importância da
construção coletiva para a defesa dos diretos humanos e da redução
das desigualdades.
A Frente Papagoiaba de Promoção dos Direitos da Juventude Negra
nos ensinou, e ensina a cada dia, que juntos somos mais fortes,
criativos e potentes, que mesmo o cenário se apresentando adverso,
precisamos seguir afirmando a defesa da vida, das políticas sociais, do
SUAS e do SUAS, do Cultura VIVA e do Ensino Público de qualidade.
O ano de 2018 termina com a questão #Qual o perfil?, deixando como
legado para 2019 que o nosso Corre é na direção de Recursos mais
Humanos.
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