
Diminuem investimentos do governo em publicidade         

Números apontam diminuição de 18,5% de 2007 em relação a 2006; no ano passado, foram 
investidos R$ 908,1 milhões. 

Dados divulgados nesta semana pela Secretaria da Comunicação Social (Secom) da 
Presidência da República mostram que os investimentos publicitários em 2007 realizados pelas 
empresas estatais e pelos órgãos da administração direta somaram R$ 908,1 milhões contra 
os R$ 1,114 bilhão investidos em 2006. A queda foi de 18,5% e é justificada pelo corte 
orçamentário feito pelo Congresso Nacional no ano passado que impôs de investimento para 
esta área a 90% do que estava na proposta orçamentária. 

Outro aspecto destacado pela Secom como agravante para queda nos recursos destinados à 
propaganda está relacionada aos problemas de edital para abertura de concorrências em órgão 
do governo e empresas estatais. Algumas dessas empresas, como os Correios, seguem sem 
agência e ficaram de fora de eventos importantes como os Jogos do Pan realizados no último 
ano no Rio de Janeiro e o própria Secom que passou 2007 sem agência. Boa parte desses 
editais começou a andar no fim do ano passado e início deste ano, casos como o do Ministério 
dos Transportes que abriu a concorrência recentemente, além de pastas como a dos Esportes 
que estava sem agência desde o episódio do mensalão. 

Dos R$ 809,1 milhões investidos em publicidade pelo setor público federal, R$ 656,2 milhões 
foram realizados pelas empresas estatais  e R$ 152,9 milhões foram feitos pelos órgãos da 
administração direta.  

Na distribuição dos recursos por mídia, as emissoras de televisão ficaram com R$ 573,6 
milhões, uma variação negativa de 16% em relação a 2006, porém na comparação com o ano 
passado a participação desta mídia no total investido saltou de 61,3% em 2006 para 63,2% 
neste ano. Esse aumento da participação das TVs no montante investido é atribuído à 
destinação de patrocínios para os Jogos do Pan. 

Em 2007, os jornais registraram crescimento na participação do volume de recursos, saiu dos 
9,8% em 2006 para 11,1% em 2007. No entanto, ficou com 7% a menos do que foi destinado 
para o meio em 2006 devido a queda no volume global de recursos. No ano passado os jornais 
ficaram com R$ 101,2 milhões do montante de recursos.  

Outro fato significante do balanço é que o meio rádio perdeu espaço em 2007. Segundo as 
informações da Secom, o meio que é fundamental para proposta de regionalização do governo 
registrou queda tanto na participação do montante da verba quanto em relação ao que foi 
investido em 2006.  

No entanto, a Secom destaca que em linha com a sua política de regionalização e 
diversificação das mídias, na comparação entre os períodos de 2000/2003 e 2004/2007, o 
número de veículos que receberam recursos publicitário federais cresceu 63%. 

Os números apresentados pela Secom foram levantados pelo Instituto para Acompanhamento 
da Publicidade (IAP), a partir dos pedidos de inserção fornecidos pelas agências de publicidade.  
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