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Em torno de 900 empresas brasileiras deveriam, por lei, publicar seus balanços financeiros, 
periodicamente. Conhecida como publicidade legal, na prática, apenas 40% delas cumprem a 
norma. O segmento movimenta R$ 200 milhões do bolo publicitário, como estima o veículo Meio & 
Mensagem. 
 
Um dos principais anunciantes deste nicho é governo, obrigado a publicar seus valores, além das 
estatais e das grandes corporações. Especialistas revelam casos de empresas que investem de R$ 
200 mil a R$ 2 milhões por ano em publicidade legal.  
 
Em operação há 50 anos, a M.Gonçalves Publicidade trabalha exclusivamente com publicidade 
legal. São cerca de 100 os clientes atendidos, ente eles a Cia Suzano , o Grupo AGF e a Gerdau . 
O faturamento da empresa é da ordem de R$ 20 milhões e a projeção para o ano que vem é de 
prospectar novos clientes. 
 
Fábio José Gonçalves, sócio proprietário da M.Gonçalves Publicidade, comenta que, este ano, a 
tendência do segmento é permanecer estável, já que são poucas as novas empresas de capital 
aberto no País e fusões e aquisições reduzem o número de companhias obrigadas a publicar 
balanços. “Por questão de conduta ética, as empresas deveriam ter a consciência de que, além de 
obrigatório, mostrar ao mercado e aos acionistas sua situação financeira é uma maneira correta 
de atuar”, opina. 
 
A estratégia da agência para evitar perdas, este ano, foi a de criar uma outra agência coligada, a 
Bioconn . Neste caso, o atendimento é para a produção dos relatórios anuais dos clientes e o 
desenvolvimento de publicidade em geral. 
 
Tornar públicas as transações financeiras das companhias de capital aberto beneficia não apenas 
futuros investidores, mas também algumas agências especializadas em publicidade legal. É o que 
diz o diretor superintendente da Luz Publicidade , Ricardo Sá. Em sua agência, a publicidade legal 
representa 75% do faturamento — não revelado. O restante vem de serviços publicitários. São 
atendidos cerca de dois mil clientes, entre eles a Eletropaulo , Citibank e BankBoston . “O 
segmento é amplo, principalmente em São Paulo, onde se concentra o maior número de empresas 
societárias”, afirma.  
 
Para atrair mais clientes interessados em publicar o balancete das suas atividades, Sá resolveu 
estender a atuação da agência para outros mercados. Hoje, diz atuar no Rio de Janeiro, Brasília, 
Belo Horizonte e em Ribeirão Preto (SP).  
 
Também especializada em publicidade legal, a Pefran é outra agência que colhe bons frutos com a 
segmentação dos seus serviços. Criada há 38 anos e com uma carteira de 500 empresas, tem nas 
instituições financeiras a maior concentração de serviços. “Publicamos cerca de 300 balanços 
entre os meses de fevereiro, março e abril, apenas para os bancos”, diz o diretor da agência, 
Pedro Zanetti Filho.  
 
Ele revela que uma corporação do segmento financeiro de grande porte chega a aplicar, em 
média, até R$ 600 mil em publicidade legal, para aparecer em quatro páginas de jornal. Já as 
societárias, investem até R$ 100 mil por duas páginas.  
 
Embora nova no mercado, a Elipse Publicidade diz já atender a grandes corporações, como a 
Companhia Vale do Rio Doce e a Embraer . Este ano, a demanda da agência cresceu 20%, em 
comparação a 2003.  
 



Segundo Glauco Segalla, diretor, as empresas começaram a perceber que a publicidade legal 
tornou-se também uma divulgação institucional. “É realmente uma oportunidade para os clientes 
mostrarem a cara. E, assim, dizerem quem são e o que fazem”, enfatiza.  
 
Bolsa de Valores 
As empresas que pretendem fazer uma venda de ações a investidores precisam abrir seus cofres. 
Dados de mercado indicam casos como o da transação da Gol , que para estrear na bolsa de 
valores, teve de movimentar cifras milionárias. Há estimativas de que a empresa tenha 
desembolsado um total de R$ 47,5 milhões em comissões pagas aos bancos que coordenaram a 
transação, honorários de advogados e despesas com a publicidade legal. 

 
Leia Mais 
 
Balanço social também tem demanda 
 
De acordo com a GB Publicidade , o balanço social é um demonstrativo publicado pela empresa a 
cada ano, com informações sobre valores, projetos e ações sociais realizadas pelas empresas.  
Maria Inês Aniche, diretora da GB, diz que o balanço social mostra o que foi feito pela companhia, 
com o objetivo de dar transparência às ações sociais. Mas a importância e abrangência de um 
balanço social podem ser ainda maiores. “A lei da publicidade legal determina que toda sociedade 
anônima publique seus atos de constituição, atas de assembléia, de reunião de conselho, editais 
de convocações, balanços, ou seja, todos os atos legais, em dois jornais impressos. Um é o Diário 
Oficial da União. O outro pode ser qualquer jornal de maior abrangência”, explica.  
 
Segundo ela, as grandes empresas, como geralmente os bancos, corretoras e as empresas de 
capital aberto ou fechado, fazem materiais mais extensos e, claro, publicam em veículos mais 
conhecidos.  
A GP Publicidade está há 25 anos no mercado, tem 22 funcionários e uma carteira média de 50 
clientes — dos quais 98% investem em publicidade legal.  
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