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[05/09 - 12:32] Orçamento da União prevê aumento das verbas para publicidade de utilidade 
pública em 2004 
 
A proposta de orçamento para 2004 para os ministérios do governo Luiz Inácio Lula da Silva prevê 
uma verba de R$ 183 milhões para a publicidade de utilidade pública (campanhas da Aids, 
dengue, etc), já incluídos os R$ 4 milhões que estão previsto de serem utilizados pela Secom 
(Secretaria de Comunicação e Gestão estratégica da Presidência da República) também para 
campanhas educativas e de esclarecimento. O valor proposto no orçamento para campanhas de 
utilidade pública em 2004 é maior do que os R$ 120 milhões que deverão ser gastos este ano com 
campanhas desta natureza pelos ministérios.  
 
Para as campanhas institucionais, estão previsto gastos de R$ 114 milhões em 2004, conforma e 
proposta de orçamento, valor superior aos R$ 112 milhões que devem ser gastos neste ano. Com 
isso, a Secom, que centraliza deste este ano as verbas de publicidade institucional, terá um 
orçamento de R$ 118 milhões, incluindo os R$ 4 milhões de verbas para publicidade institucional 
que também ficará sob sua responsabilidade, como campanhas pela reforma tributária e da 
previdência, por exemplo.  
 
O orçamento de publicidade do governo federal em 2004, incluindo estatais, ministérios e 
autarquias, deve ficar um pouco menor em 2004. A previsão é de fique em torno de R$ 1,1 e R$ 
1,2 bilhão, com um pequeno corte se comparado com o de 2003 (R$ 1,4 bilhão). As verbas de 
publicidade das estatais, na previsão de orçamento de 2004, ainda não foram divulgadas pelo 
governo.  
 
Este ano, a Secom já fez duas campanhas de utilidade pública com as novas agências -Duda 
Mendonça, Lew, Lara e Matisse. A primeira foi sobre a reforma tributária, feita pela Lew, Lara, e 
veiculada apenas no final de semana de 30 a 31 de agosto, que foi contestada pela Associação 
Comercial de São Paulo junto ao Conar. O argumento dos empresários era de que a campanha era 
enganosa. A Secom informou que não pretende voltar a veicular essa campanha, pois a reforma 
tributária já foi aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada. A segunda campanha, 
feita pela Duda Mendonça, divulgou a venda de títulos do Tesouro Nacional pela Internet.  
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