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Na esteira do crescimento do mercado de capitais nos dois últimos anos, as agências 
de publicidade legal - segmento destinado a publicação de balanços anuais, anúncio de 
fatos relevantes e convocação de acionistas - comemoram o bom resultado do ano 
passado, quando as receitas cresceram, em média, 20%. Com faturamento estimado 
em cerca de R$ 250 milhões por ano, o setor, que conta com aproximadamente 30 
empresas especializadas no segmento, prevê alta de outros 12% este ano.  
 
O crescimento da publicidade legal fica na média da alta obtida pela propaganda 
convencional, que teve melhora de 15% a 20% durante o ano passado. Na avaliação 
de Ricardo Sa, diretor-superintendente da Luz Publicidade, agência deste segmento 
com clientes como Cargil, Eletropaulo, Gafisa e CPFL, a publicidade legal está se 
tornando cada vez mais uma ferramenta de marketing. Vale lembrar que é obrigatória 
por determinação da Lei das SA e da Comissão de Valores Imobiliários.  
 
"O futuro do setor não é apenas a publicação de balanços. Este é o nosso desafio. 
Queremos transformar algo estático em marketing dinâmico. Mostrar as empresas que 
isso é um investimento e não uma obrigatoriedade. Por isso, é importante elaborar 
anúncios que mostrem outros aspectos da empresa e não apenas os números. 
Destacar algum trecho do balanço e fazer algo diferenciado", detalha Sa, que 
participou de evento promovido nesta semana pela Gazeta Mercantil e Jornal do Brasil 
(Editora JB).  
 
O objetivo do encontro foi estreitar o relacionamento com as agências de publicidade e 
firmar a posição da Gazeta Mercantil neste mercado. Entre os jornais econômicos, a 
circulação da Gazeta Mercantil é em média 40% maior em relação ao segundo 
colocado, de acordo com dados do Índice de Verificação de Circulação (IVC) de 
novembro do ano passado.  
 
Uma nova relação  
 
"É preciso trazer os jornais para perto das agências", diz Pedro Zanetti Filho, diretor da 
agência Pefran, que conta com clientes como Unibanco e Satander Banespa. Zanetti 
lembra que as grandes agências do País já começam a demonstrar interesse pela área. 
A Pefran obteve crescimento de 37% em 2005 com a mesma base de clientes.  
 
Para 2006, as perspectivas são boas, visto o crescimento esperado da economia e do 
mercado de capitais. Para Fábio Gonçalves, da MGonçalves, que cuida dos relatórios da 
Gerdau, Suzano e Ipiranga, a maioria das empresas trabalha exclusivamente com uma 
agência.  
 
"São informações confidenciais. Por isso, a relação entre o cliente e a agência tem de 
ser a mais segura. Houve crescimento no ano passado e para este ano o objetivo é 
continuar em alta", diz Gonçalves.  
 
O diretor da Elipse Publicidade, Glauco Segalla, concorda com as explicações de 
Gonçalves. "O mercado está aquecido e as empresas, cada vez mais interessadas em 
investir. O grande desafio é fazer peças criativas. Analisar o que divulgar e a melhor 
forma de fazê-la. Por isso, discutir a criação de parcerias e soluções para o mercado 
em eventos como este é uma ótima oportunidade", diz Glauco Segalla. A Elipse 



Publicidade cresceu 25% no ano passado e trabalha com empresas como Companhia 
Vale do Rio Doce, Embraer e Citibank.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 jan. 2006, Comunicação, p. C-6. 


