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A divulgação em 19/04, em manchete de primeira página na Fo-
lha de S. Paulo, que "Lula gastou 70% a mais em publicidade que 
FHC", só pode ser entendida como um viés da percepção desses 
gastos pelos governos. Supõe-se que tanto Lula como FHC fica-
vam em seus gabinetes autorizando e incentivando a produção 
de campanhas publicitárias de sua responsabilidade. E quanto 
mais, pior para a avaliação da seriedade e competência de seus 
governos. 

Esse viés de percepção está fortemente enraizado na opinião pú-
blica, fruto do desconhecimento do papel e formas de avaliação da 
comunicação pública e do oportunismo dos diversos atores políti-
cos que, dependendo do lado em que estão no momento, atacam 
sempre que podem os "gastos" em publicidade. No governo Lula, 
chegamos ao ponto em que a Secom (Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da República) publicou um anúncio no jor-
nal Propaganda & Marketing de 30/6/2004, prestando contas dos 
investimentos publicitários do governo federal, comparando seus 
investimentos em mídia com os do governo anterior e orgulhando-
se de apresentar números menores. Pela primeira vez vimos alguém 
se vangloriar de ter trabalhado menos, produzido menos e investido 
menos. 

Essa visão distorcida da propaganda não é exclusiva do PT. Todo 
publicitário que já passou por uma Secom (federal, estadual ou 
municipal) sabe que os governos de qualquer partido têm enormes 
dificuldades em lidar e justificar seus investimentos publicitários, 
frequentemente caindo na armadilha de seus opositores, preferindo 
não produzir comunicação pública eficaz. 

A bem da verdade, muito do que se faz em comunicação pública 
neste País é ruim e/ou ineficiente, quando não personalista e au-
torreferente. O remédio não é diminuir o investimento publicitário, 
mas aumentar sua qualidade. 

Comparar quantitativamente investimentos publicitários de um go-
verno qualquer é inútil e não leva à conclusão nenhuma sobre sua 
eficiência ou seriedade no trato do dinheiro público. Seria como 
comparar o valor dos gastos com fertilizante numa determinada 
lavoura. Pode ser muito ou pouco, dependendo do tamanho do 
campo, tipo de lavoura, solo e chuvas... O importante é saber que, 
com o fertilizante na medida certa, a eficiência é maior, a colheita 
mais farta. 

Uma das antigas e ainda usadas medidas de eficiência do investi-
mento publicitário é calcular seu CPM (custo por mil) É de fácil en-
tendimento: se eu invisto R$ 1 milhão para me comunicar com 100 
mil pessoas, tenho um custo por mil de R$ 10. Se eu invisto R$ 1,5 
milhão para me comunicar com 200 mil pessoas, eu terei um custo 
por mil de R$ 7,5. Eu não "gastei" 50% a mais; pelo contrário, eu 
fui 25% mais eficiente. 

Ora, desde o governo FHC, passando por todo o governo Lula, de-
zenas de milhões de brasileiros vêm sendo incorporados a uma nova 
cidadania, ao mercado de consumo, aumentando suas demandas 
de serviços públicos, produtos e serviços. Assim como as empre-
sas, que aumentaram em mais de 100% as verbas publicitárias no 
período, os governos (federal, estadual e municipal) precisam se 
comunicar com esses "novos cidadãos". 

Em uma sociedade democrática, os governos agem por mandato 
de seu povo, delegado nas urnas e legitimado ao longo do tempo 
através de um processo contínuo de comunicação. Comunicar-se é 
obrigação de um governo e, mais do que isso, um direito do cida-
dão que, privado dela, está sendo privado do acesso aos serviços 
públicos e até das ações que serão fundamentais para seu desen-
volvimento pessoal (educação, saúde, obrigações, direitos etc). Es-
se tipo de comunicação de governo (de permanente repactuação de 
seu mandato e oferta universal de serviços públicos) é a essência de 
uma comunicação republicana. Sua ausência é um dos indicativos 
mais certos de uma tirania. 

Mas há ainda outros fatores, quase nunca percebidos em discus-
sões desse assunto: a maior parte dos valores referidos diz respeito 
a verbas de comunicações de marketing de empresas, cujas verbas 
publicitárias o governo federal não tem o controle direto. Petrobras 
e Banco do Brasil, por exemplo, atuam em mercados altamente 
competitivos em que o componente mercadológico da comunica-
ção é um fator-chave de sucesso. O tratamento político dessas ver-
bas seria um desastre para o resultado dessas empresas, que têm 
contas a prestar a acionistas em todo o mundo. 

Portanto, comparar "gastos" de um governo com outro ou qual-
quer outro tipo de análise que não leve em conta o resultado da co-
municação é uma falácia que não nos permite dizer absolutamente 
nada da qualidade ou da seriedade desses governos. Nossa vigi-
lância tem que ser direcionada para o conteúdo da comunicação e 
sua aplicação técnica, obviamente que condenando expressamente 
a autolouvação e o oba-oba institucional, que certamente ainda 
acontecem em inúmeros casos. 

E quem sabe, um dia, veremos a Secom publicar um anúncio con-
tando quantas vidas foram salvas da Aids; quantos contratos de 
microcrédito e de agricultura familiar foram assinados; de quanto 
foi o declínio das taxas de mortalidade infantil, evasão escolar, cri-
minalidade e violência; quantas microempresas estão exportando; 
quantas contas bancárias foram abertas; quantos turistas visitaram 
o Brasil; quanto aumentou a autoestima dos brasileiros; ou outros 
benefícios e avanços sociais para os quais a propaganda terá si-
do um instrumento estratégico fundamental. Porque o que mede 
o sucesso da comunicação não é o valor que você investe, mas os 
resultados que você obtém. 
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