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Os maiores anunciantes*
Anunciantes 2007 2008

Secom 97.123.248,50 105.209.208,98

Ministério da Saúde 88.737.880,71 68.647.825,67

BNDES 32.317.503,79 30.808.599,65

Ministério do Turismo 8.643.904,82 23.166.680,56

Eletrobrás 273.231,71 25.479.359,43

Furnas 14.445.472,66 16.968.081,76

Ministério da Justiça 2.300.803,09 9.828.640,75

Ministério da Educação 115.983,59 7.140.948,86

Ministério do Desenvolvimento Social 5.791.584,79 4.555.742,66

Agência Nacional do Petróleo (ANP) 149.804,91 4.153.232,39

Investimento em mídia — governo federal
Meios 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Televisão 534.320.704,44 475.371.905,20 650.282.329,95 680.686.179,27 760.915.506,40 641.703.045,08 641.032.616,57

Jornal 130.443.334,86 80.227.638,21 142.683.621,00 142.146.418,36 121.117.045,23 122.148.472,93 134.673.011,11

Rádio 79.036.753,66 74.014.845,99 114.139.181,26 112.484.572,74 142.737.064,46 89.921.708,39 88.881.995,63

Revista 89.786.629,85 89.156.377,72 112.139.130,73 123.481.379,30 103.018.730,63 92.150.693,08 81.167.057,74

Outros 32.598.422,48 41.942.098,00 62.191.526,87 46.850.645,70 74.680.623,42 54.340.816,93 49.162.712,42

Internet 13.411.942,33 11.206.285,91 14.845.266,72 16.165.070,81 19.474.160,90 23.977.682,87 27.092.194,40

Outdoor 9.608.754,54 7.995.341,06 20.637.358,33 7.617.476,27 19.533.067,64 3.367.293,06 5.018.290,74

Total geral 889.206.542,16 779.914.492,09 1.116.918.414,86 1.129.431.742,45 1.241.476.198,68 1.027.609.712,34 1.027.027.878,61

Notas:
1) valores correntes de investimentos em mídia (veiculações) obtidos pelo processamento de cópias de pedidos de inserção (Pis) e indexados
pelo índice IGPM-FGV: índice médio, ano a ano. Índice médio do ano base 2008: 398,102;
2) base de dados fornecida pelo IAP – Instituto para Acompanhamento da Publicidade, atualizada em 19/3/2009;
3) os valores não incluem: publicidade legal, produção e patrocínio;
4) os valores de 2008 são correntes (nominais) e podem sofrer variações quando do processamento de novos pedidos de inserção.

Os investimentos do governo 
federal em publicidade em 2008 
foram praticamente mantidos na 
comparação com o ano anterior e 
totalizaram R$ 1,027 bilhão. 

Somada ao valor investido 
em ações de patrocínio, R$ 867 
milhões (ver texto nesta pági-
na), a verba de comunicação do 
Poder Executivo ficou em R$ 
1,894 bilhão no ano passado. Os 
dados são da Secretaria de Co-
municação Social da Presidência 
da República (Secom). 

Na comparação com 2006, 
ano em que o governo federal 
mais investiu em publicidade, 
chegando a R$ 1,241 bilhão, 
a queda é de 17,3%. Ottoni 
Fernandes Júnior, secretário 
executivo da Secom, diz que 
houve um ligeiro corte nas 
verbas das estatais, que totali-
zaram R$ 714 milhões em 2008, 
cerca de R$ 20 milhões (3%) a 
menos que em 2007. O total dos 
investimentos de ministérios e 
outros órgãos da administração 
direta e indireta se mantiveram 
relativamente estáveis. 

“Não houve restrição orça-

Investimentos mantidos
Verba de mídia do governo federal em 2008 foi a mesma do ano anterior, R$ 1,027 bilhão.  
Somado ao valor de patrocínios, montante de comunicação chegou a R$ 1,894 bilhão
Robert Galbraith

mentária, mas as estatais de 
fato puxaram o freio, como a 
Petrobras no último trimestre 
do ano”, conta Fernandes Jú-
nior, sem, no entanto, divulgar 
os valores por empresa. “Como 
elas concorrem no mercado 
com empresas privadas que não 
divulgam seus números, faze-
mos o mesmo com as estatais”, 
justifica. Pelos contratos pú-
blicos com as agências, as três 
que mais investem são Caixa 
Econômica Federal, Petrobras 

e Banco do Brasil.
Dentre os demais órgãos da 

administração direta e indireta, a 
Secom liderou os investimentos 
publicitários do ano passado, 
com R$ 105 milhões, alta de 
8%, seguida pelo Ministério da 
Saúde, com R$ 68 milhões, di-
minuição de 22%, e BNDES, R$ 
30 milhões, abaixo de 6%. 

Divisão do bolo 
Entre os veículos, a televi-

são manteve a sua participação 

Patrocínios 
alcançaram  
R$ 867 milhões

Os órgãos, instituições 
e entidades do governo 
federal investiram R$ 867,3 
milhões em ações de patro-
cínio ao longo de 2008. As 
iniciativas culturais, com 
47,5% do valor, foram as 
mais beneficiadas segundo 
o levantamento da Secreta-
ria de Comunicação Social 
da Presidência da Repú-
blica (Secom). Ao todo 
foram 2.751 projetos, que 
representaram R$ 412,6 
milhões do volume total 
dos recursos. Em segundo 
lugar ficaram as ações li-
gadas ao esporte, com 498 
projetos, que somados são 
da ordem de R$ 189,2 mi-
lhões, ou 21% do total. 

Segundo Ottoni Fer-
nandes Júnior, secretário 
executivo da Secom, a 
predominância do volume 
maior dos recursos para 
as áreas de cultura e de 
esporte justifica-se pela 
visibilidade que dão aos 
patrocinadores. 

Citando o exemplo do 
Banco do Brasil, que pa-
trocina o vôlei desde o 
início dos anos 90, e da 
Petrobras, que finalizou 
em 2009 seu relaciona-
mento de 25 anos com o 
Flamengo, o secretário 
diz que as ações deram 
“retorno gigantesco” às 
estatais, também muito 
fortes na área cultural. Ele 
acredita que, com o fim do 
temor das privatizações, 
as empresas passaram a 
gerir sua imagem insti-
tucional de forma mais 
eficiente, rentabilizando 
melhor tanto os investi-
mentos em mídia quanto 
em patrocínios. “Acabou 
aquela crise existencial”, 
diz o executivo. 

O levantamento do 
governo, com base nos 
exercícios de 2003 a 2008, 
aponta também um cres-
cimento nas ações de 
patrocínio nos segmentos 
social e ambiental. Refle-
xo da incorporação, por 
parte dos investidores, 
do conceito de respon-
sabilidade social na defi-
nição de suas estratégias 
de marketing. A terceira 
área responsável pela 
aplicação dos recursos foi 
a classificada como “diver-
sos”, que abrigam inicia-
tivas de entretenimento 
e relacionamento. Nesse 
caso, foram ações de mais 
de R$ 119 milhões. (RG)

Participação dos meios na publicidade do governo federal*

Fonte: Instituto para Acompanhamento da Publicidade (IAP) 
*inclui empresas estatais federais, ministérios e órgãos da administração direta
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Internet: 2,6%

na divisão do bolo, ficando com 
62,4%, totalizando R$ 641 mi-
lhões. Em seguida ficou o meio 
jornal, com R$ 134,6 milhões, 
13,1% do share e aumento de 
10,3% em relação ao exercício 
anterior. Fernandes Júnior des-
taca que o meio jornal ganhou 
mais investimentos em função 
da política do governo federal 
de regionalizar mais os investi-
mentos, contemplando títulos 
pelo interior do País. 

Outros meios que aumen-
taram sua participação na 
verba do governo foram a 
internet, com R$ 27 milhões, 
alta de 13%, e outdoor, com 
R$ 5 milhões e o maior au-
mento, de 49%. A queda mais 
significativa ficou com o meio 
revista, que faturou R$ 81,1 
milhões, 11,9% a menos que 
em 2007. O meio rádio, com 
R$ 88,8 milhões, caiu 1,2%. 
Os números foram computados 
pelo Instituto de Acompanha-
mento da Publicidade (IAP) a 
partir dos pedidos de inserção 
fornecidos pelas agências de 
publicidade.

Ottoni Fernandes Jr.: aumento da participação dos jornais no bolo de publicidade  
do governo deve-se à política de regionalizar mais os investimentos

*administração direta
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