
A maioria dos mercados 
regionais brasileiros será 
impactada neste primeiro 
semestre com verbas de co-
municação pública bem mais 
polpudas que aquelas aplica-
das nos primeiros seis meses 
do ano passado. Dois fatos 
principais estão impulsio-
nando esse movimento, que 
anima e mobiliza agências de 
publicidade de Norte a Sul. 

Como estamos em ano 
de eleições municipais, por 
impedimento legal as pre-
feituras de todo o País só 
poderão veicular propaganda 
institucional ou de prestação 
de contas sobre suas realizações 
até o mês de junho. Conseqüên-
cia natural: haverá concentração 
dos investimentos reservados 
para todo o ano no primeiro 
semestre.

Soma-se a isso a previsão 
de quase todos os governos 
estaduais de aumento nas ver-
bas publicitárias em 2008. Isso 
ocorre não só porque a maior 
visibilidade pode ajudar os can-
didatos da situação nas urnas 
em outubro, mas também pelo 
fato de o ano passado ter sido o 
primeiro do mandato de muitos 
governadores. Como acontece 
normalmente, na média nacio-
nal foi um período de aperto 
no orçamento e preparação das 
licitações, que desde o fim de 
2007 estão escolhendo as agên-
cias que atenderão os Estados 
na atual gestão.

Estão em curso licitações 
em São Paulo, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Ceará e 
Mato Grosso do Sul. Além disso, 
acabam de encerrar as con-
corrências por suas principais 
contas públicas os Estados do 
Pará, Maranhão, Pernambuco, 
Sergipe, Bahia e Espírito Santo, 
além do Distrito Federal (ver 
quadro com as vencedoras). 
E há grande expectativa nos 
bastidores dos mercados de 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
Amazonas em relação ao prová-
vel lançamento de editais ainda 
no primeiro semestre.

Para os mercados regionais 
brasileiros esse cenário repre-
senta uma injeção de ânimo 
e dinheiro, evidentemente. A 
expectativa é positiva em todo 
o País, já que os governos es-
taduais são os principais anun-
ciantes na maioria das regiões. 
Além disso, de maneira geral, 
há predisposição de aumentar 
o número de agências que di-
videm essas contas, de modo a 
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democratizar a distribuição das 
verbas e possibilitar que novas 
empresas também participem 
dos processos com chance de 
vitória, relata o presidente da 
Federação Nacional das Agên-
cias de Propaganda (Fenapro), 
Ricardo Nabhan.

Entretanto, embora os Es-
tados e o governo federal não 
estejam impedidos de anunciar 
durante o período eleitoral deste 
ano, os indícios são de que mui-
tos tribunais regionais eleitorais 
e até mesmo o Tribunal Superior 
Eleitoral estarão mais vigilantes 
contra possíveis abusos. “Sere-
mos extremamente cautelosos 
neste ano, pois sabemos que o 
TSE está cuidando para que não 
seja veiculada em 2008 publici-
dade que possa ser entendida 
como interferência do governo 
federal nas eleições municipais”, 
confirma Ottoni Fernandes Jr., 
subchefe executivo da Secreta-
ria de Comunicação da Presidên-
cia da República (Secom).

Contas atraentes
A maior verba da adminis-

tração direta (sem considerar 
empresas estatais) é a do governo 
do Estado de São Paulo, que, 
conforme Meio & Mensagem
relatou em sua edição da semana 
passada, recebe as propostas das 
agências interessadas no dia 1o

de fevereiro. Essa é a primeira 
licitação conduzida pela gestão 
de José Serra (PSDB). A verba 
anual, de R$ 88 milhões, foi divi-
dida em três lotes, sendo que uma 
mesma agência pode faturar mais 
de um. O maior deles, de R$ 34,6 
milhões, é da conta que se destina 
à divulgação de projetos de mobi-
lização social e de interesse públi-
co. Além disso, há R$ 30 milhões 
para a comunicação de ações de 
modernização do serviço público 
e de defesa da cidadania e R$ 23,4 

milhões para a publicidade 
legal, de utilidade pública e 
institucional.

A verba prevista para a 
nova licitação é 46,6% maior 
que a destinada para as ações 
de comunicação do governo 
estadual nos contratos anuais 
vigentes, renovados em junho 
de 2007 com as agências Lua 
Branca (R$ 31,25 milhões) 
e DPZ (R$ 28,75 milhões) e 
que totalizam R$ 60 milhões. 
As duas atuais detentoras 
da conta venceram a última 
licitação estadual, realizada 
em 2005, durante o governo 
Geraldo Alckmin (PSDB).
No Rio Grande do Sul também 

haverá significativo incremento 
nos investimentos estaduais, 
mesmo porque a governadora 
Yeda Crusius (PSDB) passou 
todo o ano passado tentando 
minimizar a crise financeira do 
Estado, período em que pra-
ticamente não se investiu em 
publicidade.

O novo edital, lançado no iní-

Elétrica (CEEE), a Companhia 
Riograndense de Saneamento 
(Corsan) e a Caixa RS — ficam 
com 13% da verba total, com os 
outros 15% servindo à adminis-
tração direta.

Em Santa Catarina, onde 
o governador Luiz Henrique 
(PMDB) está no segundo man-
dato, a escolha das agências 
que atenderão o Estado em 
2008 começou neste mês, com 
a habilitação de 24 interessadas. 
Atualmente está em curso o 
julgamento das propostas técni-
cas. A verba prevista é de R$ 63 
milhões, a serem divididos em 21 
lotes. O montante é 46% maior 
que os R$ 43 milhões anuais pre-
vistos na última concorrência, 
realizada em 2003 e vencida por 
BZZ, D/Araújo, Criação, Fórmu-
la, Neo Vox, OneWG e Polo.

O edital para a primeira lici-
tação da gestão de Cid Gomes 
(PSB) no Ceará prevê a contra-
tação de quatro agências, que 
administrarão uma verba anual 
de R$ 37,7 milhões. As propostas 

propostas de 29 interessadas 
nos 17 lotes em que se divide 
a verba publicitária do Estado, 
estimada em R$ 43,2 milhões 
anuais. Neste momento, estão 
em análise as propostas técnicas 
das 25 habilitadas, sendo que 
cada participante pode faturar 
até quatro lotes.

Na expectativa
Embora ainda não tenham 

lançado editais, os Estados de 
Minas Gerais, Rio de Janeiro 
e Amazonas devem selecionar 
novas agências em 2008. Pelo me-
nos essa é a expectativa entre os 
empresários de agências atuan-
tes nesses mercados. Em Minas 
Gerais, onde o governador Aécio 
Neves (PSDB) está no segundo 
mandato, a verba anual para pu-
blicidade gira em torno de R$ 50 
milhões, divididos atualmente en-
tre seis agências: RC, Tom, Perfil, 
2004 Comunicação, Casablanca 
e JBis. Na primeira gestão foram 
suspensos os contratos com a 
SMP&B e a DNA, que tinham o 
empresário Marcos Valério entre 
seus sócios, após seu envolvi-
mento no escândalo do mensalão, 
deflagrado em 2005.

No Rio de Janeiro vencem 
neste ano os contratos atuais
com as cinco agências que aten-
dem o governo desde o mandato 
anterior, de Rosinha Matheus 
(PMDB): Agência3, Artplan, 
Eurofort, Giovanni+DraftFCB 
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Novas agências

Estado Vencedoras Verba

Pará Mendes, Vanguarda, Castilho, Fax, Double M, CA, Gamma e DC3 R$ 30 milhões

Maranhão Imagine e Opendoor R$ 13 milhões

Pernambuco Link, RGA, Aporte (Simp), Marta Lima (Empetur), O&M e Puma (Detran) R$ 33 milhões

Sergipe Quê, Link, Base e Insight R$ 22 milhões

Bahia Leiaute, Objectiva, Tempo e Morya R$ 65 milhões

Distrito Federal Agnelo Pacheco, AV e Dupla de Criação R$ 30 milhões

Espírito Santo Contemporânea, Aquatro, Danza, Artcom R$ 45 milhões

cio do ano, prevê a contratação 
de seis agências, que dividirão 
uma verba de R$ 92,9 milhões, 
montante que inclui o investi-
mento de toda a administração 
direta mais o do Banrisul, o 
maior anunciante estatal do RS, 
que morde R$ 65 milhões, 72% 
do valor total. Atualmente aten-
dido pela DCS e pela Dez Propa-
ganda, o banco também sofreu 
com a escassez de recursos em 
2007, quando sua comunicação 
dispôs de R$ 18 milhões.

Outras seis agências, licita-
das na gestão anterior, tinham 
contrato até o ano passado: SLM 
Ogilvy, Escala, Globalcomm, 
Martins+Andrade, Agência Ma-
triz e Novacentro. Em 2006, 
último ano do mandato de Ger-
mano Rigotto (PMDB), o inves-
timento total havia sido de R$ 
96 milhões.

Fora a fatia do Banrisul, 
as demais estatais — como a 
Companhia Estadual de Energia 

devem ser apresentadas no dia 
17 de março. No ano passado, o 
investimento em comunicação 
da administração direta girou 
em torno de R$ 10 milhões, 
administrados pelas cinco agên-
cias herdadas do governo Lúcio 
Alcântara (PSDB): a baiana Link 
e as cearenses EBM Novotempo, 
Register, Slogan e SG Propag.

No Mato Grosso do Sul, a con-
corrência em curso acontece em 
um momento conturbado, já que 
o Ministério Público Estadual
está investigando acusações de 
caixa 2 nos pagamentos feitos 
às agências de publicidade da 
gestão do ex-governador José 
Orcírio Miranda dos Santos, 
o Zeca do PT. Iniciada em no-
vembro, a nova licitação conta 
com a participação de agências 
que ainda terão de se defender 
das acusações relativas ao man-
dato anterior. Essa primeira 
concorrência da gestão André 
Puccinelli (PMDB) recebeu 

e Makplan. Elas administram 
uma verba anual de cerca de R$ 
100 milhões. A administração 
Sérgio Cabral (PMDB) ainda 
não definiu quando lançará o 
novo edital.

Embora os contratos vigentes 
do governo do Amazonas tenham 
validade até outubro, a área de 
comunicação pretende antecipar 
para o primeiro semestre a nova 
licitação, de modo que o Estado 
não fique desguarnecido nos úl-
timos meses do ano, já que esses 
processos de seleção geralmente 
são demorados. O governador 
Eduardo Braga (PMDB) foi ree-
leito e atualmente trabalha com 
as agências licitadas em 2003: 
Jobast, Saga e VT-4. Os contratos 
em andamento somam R$ 4 mi-
lhões anuais. Uma quarta parte, 
que dispõe de mais R$ 3 milhões, 
foi licitada em 2007 e entregue 
para a Mene&Money, que cuidará 
por cinco anos das áreas de saú-
de, segurança e trânsito.

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1292, 21 jan. 2008. Comunicação Pública, p. 32


