
Investimentos estatais somaram R$ 1,2 bilhão em 2008 
 
O investimento em mídia feito por órgãos ligados ao poder público - governos federal, 
estadual, municipal, ministérios e empresas estatais - somaram R$ 1,2 bilhão no ano passado. 
O valor supera os R$ 938,2 milhões registrados em 2007, segundo a publicação Agências & 
Anunciantes, do Grupo Meio & Mensagem. Essa quantia é a efetivamente aplicada, pois os 
dados já levam em conta os descontos nas negociações oferecidos pelos veículos aos 
anunciantes.  
 
Assim como ocorreu entre agências e anunciantes privados, não há grandes surpresas na lista 
dos investimentos estatais. Do primeiro ao quinto lugares, nenhuma alteração. A Caixa 
Econômica Federal continua no topo, seguida por Petrobras e Banco do Brasil. O fato novo 
aparece entre a sexta e a sétima colocações. Na edição deste ano do estudo, o Governo do 
Estado de São Paulo tirou o sexto lugar da Secretaria de Comunicação Social (Secom), do 
governo federal, ao destinar R$ 67,5 milhões para campanhas, o que representa um índice 
147% superior ao de 2007 (R$ 27,3 milhões). O valor investido pela Secom foi de R$ 62,8 
milhões, 75% acima do aplicado em 2007.  
 
A perspectiva da eleição presidencial de 2010 é uma das possíveis explicações para a elevação 
das verbas publicitárias. No caso da Secom, no entanto, deve-se destacar que os dados 
coletados pelo Agências & Anunciantes, que resultam do cruzamento de informações dos 
estudos Ibope Monitor e Projeto Inter-Meios, diferem da quantia oficial declarada pelo órgão. 
Segundo a Secom, sua verba de comunicação em 2008 foi de R$ 105,2 milhões, índice 8,3% 
acima do aplicado em 2007 (R$ 97,1 milhões). O histórico recente não mostra grandes 
oscilações de investimento. Em 2006, por exemplo, o governo federal reservou R$ 105,4 
milhões para suas campanhas institucionais, valor inferior aos R$ 110,5 milhões de 2005. "Não 
alteramos significativamente nosso investimentos em comunicação", diz Yole Mendonça, 
secretária de comunicação social da Secom.  
 
Uma possível explicação para a diferença de dados em relação a aferição do Agências & 
Anunciantes é a abrangência da medição. "O governo federal investe muito em rádio em 
cidades pequenas e distantes dos grandes centros, algo que o Ibope Monitor não coleta. Os 
dados da Secom são muito mais detalhados", afirma José Carlos de Salles Gomes Neto, 
presidente do Grupo Meio & Mensagem. "De fato, temos como política regionalizar os 
investimentos em comunicação, programando campanhas em veículos pequenos", afirma Yole. 
Procurado pela reportagem, o Governo de São Paulo não retornou os pedidos de entrevista.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 25 maio 2009, Empresas & Negócios, p. C1. 


