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Um pôster gigante cobrindo seis andares de um prédio do governo na Plaza Venezuela, um dos 
locais mais movimentados de Caracas, mostra um Hugo Chávez paternal, abraçando uma 
criança sorridente. Na parte de cima, a frase em negrito: "Rumo ao socialismo". 
 
Este é apenas uma das inúmeras propagandas do governo espalhadas pela Venezuela 
promovendo o que o presidente Chávez vem chamando de "socialismo bolivariano". Nos 
últimos cinco anos o governo triplicou o volume de propaganda que veicula em toda a mídia do 
país, segundo estimativas do Instituto Venezuelano de Publicidade (IVP). 
 
Segundo o IVP, mais de um terço dos anúncios veiculados na televisão, quase metade dos 
publicados em jornais e mais de três quartos dos anúncios radiofônicos são, de alguma forma, 
do governo ministérios, agências estatais, companhias nacionalizadas ou autoridades estaduais 
e municipais. 
 
Isso não leva em conta o salto espetacular no volume de propaganda registrado antes do 
referendo de dezembro, que mesmo assim Chávez perdeu. 
 
Esse avanço estatal vem deixando menos espaço para as companhias privadas anunciarem, e 
levou a um aumento dos custos de veiculação, que já estavam em alta por causa de um boom 
no consumo estimulado por receitas sem precedentes obtidas com as vendas de petróleo. 
 
Isso representou um "golpe mortal" para os anunciantes menores, afirma Rodrigo Núnez da 
Oveja Negra Communications. "Não podemos mais competir por espaço na televisão aberta. 
Ela é um domínio do governo e das grandes companhias. Hoje em dia temos que olhar para 
outros lugares", diz um executivo do setor da propaganda, que acrescenta que nos últimos 
anos os custos publicitários vêm aumentando anualmente em cerca de 10 a 20 pontos 
percentuais acima da inflação. 
 
As campanhas publicitárias de Chávez respondem por cerca de 60% dos gastos totais dos 
anunciantes com televisão, num momento em que a oferta de espaço publicitário no meio está 
diminuindo. A RCTV, TV que se opunha ao governo, foi forçada a encerrar suas transmissões 
em 2007, depois de ter sido acusada de participar de uma tentativa de golpe em 2002, 
provocando uma redução súbita e substancial no espaço publicitário do horário nobre. Isso 
está criando uma demanda excessiva sobre a Venevisión, que era a principal concorrente da 
RCTV. 
 
Fontes do setor dizem que a Venevisión, que abrandou suas críticas ao governo desde o golpe, 
possui uma receita publicitária estatal cerca de 30 vezes maior que a da Globovision, um canal 
noticioso 24 horas que ainda mantém uma postura anti-governo. 
 
"O governo é discriminatório e favorece a mídia que não faz criticas no momento de decidir 
onde vai veicular suas propagandas. Está claro que alguns canais sacrificaram suas linhas 
editoriais para conseguir a preferência do governo, mas nós não estamos preparados para 
fazer isso para ninguém", afirma Maribel Pombo, vice-presidente da Globovision. 
 
Núnez diz que a Venevisión vem lutando para atender à demanda, que já está pesada por 
causa das novas leis que limitam a propaganda, enquanto que o espaço gratuito para a 
propaganda do governo aumentou. 
 
O mercado está ainda mais espremido pelos pronunciamentos do presidente, que todos os 
canais abertos são obrigados a transmitir. No ano politicamente instável de 2003, Chávez 
ocupou mais de 165 horas com esses pronunciamentos; em 2004 houve em média mais de um 
por dia. Chávez também gosta de falar â nação em seu programa de domingo, que às vezes 
dura mais de oito horas e é transmitido em uma das seis TVs estatais - era apenas uma 
quando Chávez assumiu o poder em 1999. 
 



Outras formas de mídia na Venezuela também foram dominadas pelo governo. Centenas de 
jornais locais, estações de rádio comunitárias e sites dependem quase que exclusivamente das 
receitas da propaganda oficial. A imprensa nacional foi inundada pelos anúncios do governo, 
que aumentaram 40% nos principais jornais desde 2000, diz o jornal "EINacional". 
 
Quase dois terços deles são publicados no "Últimas Noticias", o jornal de maior circulação na 
Venezuela, que também é pró-governo. Bem mais de um terço de suas 30 primeiras páginas 
estão sempre ocupadas por anúncios oficiais. 
 
Um dos aspectos mais surpreendentes da campanha publicitária do governo é sua presença 
dominante em enormes outdoors e banners colocados em posições de grande visibilidade em 
espaços públicos. O governo agora domina mais de 60% do mercado de propaganda a céu 
aberto, segundo o IVP. Para Ricardo Estrada, do Grupo Valias, uma empresa local de outdoors, 
isso não é ruim. "A verdade é que o governo se transformou em um cliente muito bom. E eles 
nunca atrasam os pagamentos." 
 
Nenhuma autoridade do governo retornou as ligações para comentar o assunto. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 mar. 2008, Internacional, p. A13. 
 


