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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é analisar o processo de distribuição da verba publicitária da 

Presidência da República no Brasil, entre 2011 e 2014, considerando os marcos 

regulatórios que disciplinam a contratação desse tipo de serviço. Conclui-se que a 

destinação de verba pública para a promoção das ações governamentais contribui, sob o 

argumento da chamada “mídia técnica”, para o fortalecimento dos oligopólios da 

comunicação, tratando-se assim de uma política de comunicação em que o governo, na 

condição de anunciante, subsidia certas empresas privadas, favorecendo a concentração.   
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Introdução  

O objetivo deste artigo é analisar o processo de distribuição da verba publicitária 

da Presidência da República no Brasil, entre 2011 e 2014. A pesquisa foi desenvolvida a 

partir de uma abordagem quanti-qualitativa, utilizando-se de fontes documentais e os 

resultados apresentam caráter descritivo – com base em levantamentos sobre o arcabouço 

legal, institucional e a distribuição da verba publicitária da Presidência da República no 

Brasil – e explicativo, buscando verificar, com o auxílio de instrumental estatístico, o 

padrão da distribuição desses recursos. 

A verba publicitária do Estado brasileiro consiste de recursos públicos utilizados 

para execução da propaganda institucional de governo, sendo que parte desses recursos, 

destina-se à compra de espaço publicitário em diferentes meios de comunicação, seja de 

caráter público ou privado. Interessa aqui apenas o modelo de distribuição da verba 

publicitária ligada aos arranjos da política de comunicação da Secretaria de Comunicação 

da Presidência da República (SECOM/PR), sob o arcabouço institucional definido 

especialmente pelas leis nº 4.680/65, 8.666/93 e 12.232/10, que balizam os serviços de 

                                                
1 1 Trabalho apresentado no GP Economia Política da Informação, Comunicação e Comunicação, XVI 

Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestrando do Curso de Comunicação do PPGCOM-UFS, email: psester@gmail.com. 
3 Orientador do trabalho. Professor Doutor do Curso de Comunicação do PPGCOM-USP, email: 

bolano.ufs@gmail.com. 
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publicidade contratados pelo Estado brasileiro e a relação público-privado que ele enseja. 

Em 2008, a SECOM/PR estabeleceu, ainda, uma política de regionalização da verba 

publicitária de todo o Governo Federal, pelo decreto 6.555/2008, que visava garantir 

maior diversificação no destino do investimento publicitário, abrangendo veículos e 

meios de comunicação localizados em diferentes regiões do país.  

Os dados referentes à verba de mídia utilizados no presente estudo foram 

encontrados no sitio eletrônico da SECOM/PR e correspondem aos valores da compra de 

espaço publicitário nos meios de comunicação e à distribuição do total por região, entre 

2011 e 2014. Para a sua análise foi construído um banco de dados contendo informações 

sobre os contratos celebrados no período, as agências contratantes, os fornecedores, os 

meios de divulgação, o mês e o ano de cada contrato, bem como os valores brutos 

correntes, tributos correntes e valores líquidos correntes. Para a avaliação comparativa 

dos resultados financeiros, os valores foram deflacionados pelo IPCA (data base maio de 

2015). 

O investimento publicitário do Governo Federal destinado aos meios de 

comunicação tem aumentado de forma considerável nos últimos anos. No quadriênio de 

2011 a 2014, a Presidência da República, através da sua Secretaria de Comunicação 

Social destinou R$ 630,13 milhões em valores constantes a fim de cobrir os gastos com 

a veiculação da propaganda estatal em nove diferentes meios de comunicação (Santos, 

2015). A distribuição dessa verba foi realizada por apenas cinco agências publicitárias: 

Matisse Comunicação de Marketing (MCM); Propeg Comunicação S/A (PC); Nova S/B 

Comunicações (NSBC); 141 Soho Square Comunicação (141SSC); Leo Brunett 

Publicidade (LBP). 

O critério de “mídia técnica”, que privilegia os índices de audiência e indicadores 

de penetração geográfica, é o elemento central para definir a destinação da maior parte 

dos recursos públicos do Estado brasileiro na forma de verba de mídia para os meios de 

comunicação privados, em especial, as grandes redes de televisão. Assim, sob o 

argumento da eficiência da comunicação, a política de distribuição desses recursos acaba 

por constituir-se em verdadeira política de comunicação, que favorece a concentração do 

setor, reforçando o caráter oligopolista dos mercados de comunicação e especialmente o 

oligopólio altamente concentrado que constitui o mercado brasileiro de televisão (Bolaño, 

1988). 
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Antes de entrar na análise dos dados referentes à distribuição da verba de mídia 

pela SECOM/PR, a partir do item 3 abaixo, trataremos, nos itens 1 e 2 respectivamente, 

da evolução do marco regulatório de interesse e da estrutura da SECOM/PR. Esta tem 

papel fundamental na articulação do plano anual de comunicação dos diferentes setores 

do Governo Federal, cujas ações publicitárias constituem, em última instância, uma 

política de comunicação, envolvendo diferentes mercados, especialmente o das redes de 

televisão e o das agências publicitárias. 

 

1. Evolução do marco regulatório  

O rateio dos recursos financeiros entre diferentes meios de comunicação no Brasil 

é resultado final de um processo histórico protagonizado por agentes públicos e privados. 

Para compreender os caminhos que legitimam a política de distribuição de verba pública 

de mídia da SECOM/PR, é necessário compreender os elementos de fundo expressos nos 

dispositivos jurídicos que regulamentam a relação triangular estabelecida entre 

Presidência da República, agências publicitárias e emissoras de televisão.   

O processo de contratação de serviços publicitários por parte do Estado brasileiro 

é regulado por três dispositivos legais criados em tempos distintos. O primeiro 

corresponde à lei nº 4.680/65, chamada Lei de Propaganda, o segundo dispositivo é a lei 

nº 8.666/93, conhecida como Lei de Licitação Geral e a terceira é a lei nº 12.232/10, ou 

Lei de Licitação e Contratação de Serviços de Publicidade.  

A Lei de Propaganda foi uma das condições para a implantação de um padrão de 

acumulação baseado na produção de bens de consumo duráveis durante o regime militar. 

No Capitalismo Monopolista, implantado no Brasil ao final do processo de 

industrialização, no governo JK (Cardoso de Melo, 1980), a publicidade, como o sistema 

de crédito ao consumo, tem um importante papel de indutor do consumo de bens duráveis, 

ajudando a reduzir o tempo de rotação, com repercussões sobre a demanda efetiva 

(Bolaño, 2000).  

No Brasil, superada a crise estrutural dos anos 1960, o setor publicitário cresceu 

notavelmente, forçando o Estado a regulamentar suas atividades.  Rocha (2004) explica 

que o forte crescimento econômico e o amparo da Lei 4.680/65 viabilizaram um período 

de prosperidade e desenvolvimento para a publicidade no Brasil, que demarcou melhor 

suas fronteiras, racionalizou suas práticas, profissionalizou a sua força de trabalho e viu 

suas verbas triplicarem entre 1971 e 1976.  
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A aprovação da Lei de Propaganda em 1965 coincide, por outro lado, com a 

constituição da moderna Indústria Cultural no Brasil, a partir da entrada da TV Globo no 

mercado, respaldada por importante aporte de capital, conhecimento técnico e métodos 

gerenciais feito pelo grupo norte-americano Time Life, o que inclui as formas de interação 

com as empresas do setor publicitário (Bolaño, 1988).  

Boa parte da redação da lei expressa justamente a necessidade imediata de 

estruturação que o mercado publicitário apresentava no período, principalmente no que 

diz respeito ao estreitamento de sua relação com o setor privado televisivo. Sobre a 

relação agência publicitária e empresa de televisão, o parágrafo único do art. 11 da lei 

4.680, é bem claro ao definir o grau de interdependência entre esses dois setores.  

Parágrafo único. Não será concedida nenhuma comissão ou desconto 

sobre a propaganda encaminhada diretamente aos veículos de 

divulgação por qualquer pessoa física ou jurídica que não se enquadre 
na classificação de Agenciador de Propaganda ou Agências de 

Propaganda, como definidos na presente Lei (BRASIL, 1965). 

 

Ao garantir esse privilégio para as agências de publicidade, o Estado brasileiro 

contribui para o desenvolvimento do mercado publicitário, ao mesmo tempo em que 

fortalece o oligopólio televisivo, o que é fundamental para sua consolidação, na medida 

em que “o âmbito da concorrência entre as emissoras de televisão é a luta pela distribuição 

de verba de mídia, pela apropriação de parcelas crescentes do investimento publicitário” 

(Bolaño, 1988, p.54).  

As normas mais específicas em torno das contratações de serviços publicitários 

por meio de licitações realizadas pelo Estado, estão definidas na Lei Geral de Licitações, 

nº 8.666/93, e na Lei de Licitação de Serviços Publicitários, nº 12.232/10. A primeira 

abarca todos os processos licitatórios de diferentes serviços contratados pelo Estado. No 

entanto, a natureza do serviço publicitário, que exige constantes mudanças no plano de 

comunicação ao longo do contrato para adequá-lo à demanda e às necessidades concretas 

do cliente, torna o controle da produção como um todo e sua adequação a cada momento, 

uma tarefa difícil.  

O §2º do artigo 40 da lei nº 8.666/93, por exemplo, estabelece que as propostas 

concorrentes a licitações públicas devem apresentar um projeto básico com a estimativa 

de gastos. A esse respeito, em 2006, o Tribunal de Contas da União (TCU) auditou 

dezesseis órgãos e entidades administrativas públicas federais a fim de verificar a 

legalidade das licitações e contratos de prestação de serviços publicitários e verificou a 
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ausência de projeto básico com elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar a obra ou serviço objeto de licitação, elaborado com base nas 

indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurassem a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento do impacto ambiental do negócio e que possibilitassem a avaliação 

do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução (BRASIL, 2006). 

Outro problema relativo à regulação dos serviços publicitários com base na lei de 

licitações de 93, reside na lacuna em relação à remuneração das agências publicitárias 

que fazem a intermediação dos anunciantes com os veículos de comunicação. A forma de 

remuneração conhecida como Bonificação por Volume (BV), em que as agências 

publicitárias recebem dos veículos de comunicação um percentual do valor pago pelos 

anunciantes, foi adotada inicialmente na década de 1960 pela Rede Globo para atrair para 

si o dinheiro dos anunciantes cuja destinação as agências decidem.  

Com o tempo, essa prática de mercado se generalizou e consolidou no país. 

Quanto mais as agências compram espaços publicitários num determinado veículo, maior 

é a parcela dos recursos recebidos a título de bonificação de volume. Segundo o Acórdão 

2.062/20064, elaborado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) – que repete 

ponderações contra a BV já apresentadas anteriormente – essa prática abre a possibilidade 

de influência na escolha das agências durante a concorrência, de modo que não se adequa 

às exigências dos processos de licitação pública regulados pela lei nº 8.666/93. 

 Essa inadequação da dinâmica do mercado publicitário em relação à lei, no 

entanto, foi resolvida com uma nova lei, a de nº 12.232, de 2010, que atendia a demandas 

históricas do setor publicitário, como: (a) institucionalização do Conselho Executivo de 

Normas Padrão (CENP) como órgão certificador dos serviços de publicidade, (b) adoção 

obrigatória de licitações públicas com base no modelo “melhor técnica” ou “técnica e 

preço”, (c) reconhecimento do modelo brasileiro de agência publicitária (full service), (d) 

resguardo da identidade dos concorrentes durante o processo de licitação, (e) instauração 

de uma comissão julgadora das propostas apresentadas pelas agências e, o mais 

importante, para os interesses desse artigo, (f) a legalização da Bonificação por Volume. 

A articulação entre representantes do mercado publicitário, de radiodifusão, do 

Fórum Permanente da Indústria da Comunicação (FORCOM) e setores políticos com 

                                                
4 Documento elaborado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em 2006, em que o Tribunal solicitou 

revisão nos métodos de licitações emitidas pelo Estado brasileiro para contratação do serviço publicitário. 

Na oportunidade o TCU também questionou o método de Bonificação por Volume (BV) praticada entre as 

agências publicitária e veículos de comunicação. Sobre a questão da BV o presente artigo tratará mais 

adiante.  
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atuação no Estado, impulsionou, durante o IV Congresso Brasileiro de Publicidade, a 

criação da Frente Parlamentar de Comunicação Social, composta por noventa e oito 

deputados federais, trinta e oito senadores e dezessete partidos políticos. A Frente, em 

parceria com a SECOM/PR, cumpriu papel fundamental na elaboração e aprovação da lei 

12.232/10, fruto de um trabalho articulado de todos os pares da indústria da comunicação 

com os representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário (Lara, 2010). 

A lei concedia, assim, ao setor privado, legitimidade para exercer, nas licitações 

públicas, práticas que antes restringiam-se às relações entre agentes de mercado. 

Ampliava-se assim o arcabouço legal na matéria, antes restrito, no que se refere à atuação 

da SECOM/PR, à Lei de Propaganda e ao Decreto 57690, ambos de 1965. 5 Nos termos 

da nova lei, em seu Art. 18, a Bonificação de Volume é legalizada com o nome de “planos 

de incentivo”, de caráter facultativo. É certo que as negociações estabelecidas entre 

agências e veículos sobre os planos de incentivo são acompanhadas pelos órgãos 

demandantes da licitação,6 mas isso não elimina o fato de que a destinação de parte do 

recurso público não é feita de acordo com os fins da licitação, mas como uma política de 

incentivos setoriais que, no final das contas, promove distorções.7 

Assim, a BV legalizada passa a ser entendida como incentivo financeiro, mas, na 

prática, o que a lei permite é beneficiar as agências publicitárias com a verba pública, 

favorecendo a lógica oligopolista em que se estrutura o mercado brasileiro de televisão, 

onde as principais agências – os agentes que concorrem pelos recursos públicos, na forma 

como se organiza o modelo brasileiro – concentram a compra de espaço publicitário nas 

                                                
5 O decreto 57.690, de 1966, foi assinado pelo então presidente militar Castelo Branco. Seu objetivo é 

auxiliar a execução da lei 4.680, regulamentando a ética e profissão dos publicitários, o papel das agências 

de publicidade, bem como a relação destas com os veículos de comunicação.    
6 Sobre a compra de espaço publicitário nos meios de comunicação, o Art. 15 obriga que as agências 

apresentem, através de documento detalhado, ao Governo Federal, todos os custos e despesas que envolvem 

o procedimento da compra de espaço publicitário/tempo nos veículos de comunicação.  Com base nesse 
artigo, a SECOM/PR e demais órgãos da administração direta e indireta do Governo Federal têm total 

conhecimento dos seus gastos realizados nos diversos meios de comunicação.  
7 Para avaliação das propostas técnicas encaminhadas por agências publicitárias no processo de seleção, no 

§ 2º do art. 10, a nova lei estabelece que o julgamento seja realizado por uma comissão específica 

denominada “subcomissão técnica”, formada por profissionais da área de comunicação, que atuam no 

campo da publicidade, sendo que 1/3 dessa comissão não pode ter qualquer tipo de vínculo com os órgãos 

administrativos autores do edital.  A seleção desses integrantes se dá através de sorteio em sessão pública. 
Tratando dos tipos de licitação, o art. 5º da lei nº 12.232/10 faz referência aos art. nº 22 e 45 da lei 8.666/93, 

estabelecendo como modalidades, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão. O critério de seleção 

das agências publicitárias participantes da disputa licitatória é obrigatoriamente o das licitações do tipo 

“melhor técnica” ou “técnica e preço”. Inerente às modalidades de licitação para serviços publicitários 

previstos na nova lei, é fato que a matéria recusa a adoção da modalidade “pregão eletrônico”, já que este 

se vale sempre do critério “menor preço” para a escolha.  
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principais empresas de comunicação, especialmente no oligopólio televisivo, que operam 

no território nacional. Ou seja, a sistemática de concessão do BV promove uma distorção 

no modelo, na medida em que influi no plano de mídia formulado pela agência que, ao 

contrário, deveria observar critérios puramente técnicos (BRASIL, 2007). 

 

  2. A SECOM/PR 

 

A SECOM/PR foi criada pela Lei 6.650/79, durante o governo do General João 

Figueiredo, com a função de realizar a política de Comunicação Social e a divulgação de 

atividades e ações governamentais, dando um caráter mais técnico a essas ações (Garcia, 

1990). Além de permitir que o governo militar tivesse controle maior sobre as ações de 

comunicação do Estado, a lei promoveu algumas transformações no âmbito da 

comunicação presidencial. Na época, o dispositivo legal foi responsável pela 

reestruturação dos órgãos de comunicação externa do Estado brasileiro, na medida em 

que deslocou a extinta Empresa Brasileira de Comunicação S.A (RADIOBRÁS) para a 

esfera da SECOM/PR., transformando-a em seguida na Empresa Brasileira de Notícias. 

Pelo art. 6º §1º da lei, a empresa tornou-se responsável pela distribuição da propaganda 

legal dos órgãos e entidades da administração pública federal. O mesmo Art. 6º § 2º 

atribui à empresa o status de agência publicitária. 

Contudo, já em 18 de dezembro de 1980, a SECOM/PR foi extinta. Suas 

atividades foram deslocadas para /o Gabinete Civil, por intermédio do Decreto nº 

85.550/80, com o qual, a comunicação da Presidência da República passou a ser 

responsabilidade da RADIOBRÁS que fazia a mediação com as agências publicitárias. 

Os demais órgãos ligados ao Governo Federal ficaram responsáveis por suas próprias 

ações de comunicação. 

A SECOM/PR, foi recriada no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva na 

Presidência da República, através da Lei nº 10.683/03,8 para atender de forma direta e 

indireta ao Governo Federal e demais órgãos do poder executivo no desempenho de suas 

atribuições, conforme o quadro 1, sendo que, em 2007, já no segundo Governo Lula 

(2008-2011), ocorreu uma nova reorganização, tanto na Presidência da República quanto 

                                                
8 Diferentes decretos e leis foram elaborados no período de vinte e quatro anos, entre 1979 e 2003, que 

provocaram mudanças na estruturação dos órgãos responsáveis pela comunicação da Presidência da 

República e demais esferas que compõem o Governo Federal, que não cabe analisar aqui. Registre-se, em 

todo caso, que não há documentos divulgados pelo Governo Federal sobre as negociações e valores 

referentes à compra de espaço publicitário entre a instituição estatal e as empresas privadas de comunicação 

no período de 1979 a 2003. 
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nos ministérios, com base na Lei nº 11.497/07, que acrescenta uma nova função para a 

SECOM/PR. 

 

Quadro 1 - Funções da SECOM/PR a partir da Lei nº 10.683/03 e da Lei nº 11.497/07 
Lei nº 10.683/03 Lei nº 11.497/07 

1) Formulação e implementação da política de comunicação e 
divulgação do Governo; 2) Implantação de programas 

informativos; 3) Organização e desenvolvimento de sistema de 

informação e pesquisa de opinião pública; 4) Coordenação da 

comunicação interministerial e das ações de informação e difusão 

das políticas públicas de governo; 5) Coordenação, normatização, 

supervisão e controle da publicidade e de patrocínio dos integrantes 

do Poder Executivo Federal; 6) Convocação de redes obrigatórias 

de rádio e televisão; 7) Coordenação e consolidação da implantação 

do sistema brasileiro de televisão pública.  

Acrescenta ao item 5 da lei 
anterior a seguinte redação: 

Coordenação, normatização, 

supervisão e controle da 

publicidade e de patrocínios dos 

órgãos e das entidades da 

administração pública federal, 

direta e indireta, e de sociedades 

sob controle da União. 

Fonte: Elaboração própria. 

 Com novo caráter regimental, a SECOM/PR tornou-se responsável pela 

comunicação do Governo Federal, superintendendo um sistema que interliga as demais 

assessorias de comunicação dos ministérios, demais empresas públicas, dentre outras 

entidades do poder executivo federal. 

A Instrução Normativa nº 5, de 2011, define as ações de comunicação do poder 

executivo. A comunicação estatal do tipo publicidade institucional da Presidência da 

República ou de todo o poder executivo federal é de responsabilidade da SECOM/PR. A 

publicidade institucional se destina a divulgar atos, ações, programas, obras, serviços, 

campanhas, metas e resultados dos órgãos e entidades do poder executivo federal, com o 

objetivo de atender ao princípio da publicidade, de valorizar e fortalecer as instituições 

públicas, de estimular a participação da sociedade no debate, no controle e na formulação 

de políticas públicas e de promover o Brasil no exterior. Em junho de 2016, com o 

impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, o novo presidente empossado, Michel 

Temer, através do Decreto nº 8.785, extinguiu a SECOM/PR, transformando-a em 

Secretaria Especial de Comunicação Social, vinculada à Casa Civil da Presidência da 

República. A própria Casa Civil é responsável por coordenar e supervisionar todos os 

gastos de entidades da administração pública federal, direta e indireta. No entanto, apesar 

de extinta, o sítio eletrônico da antiga SECOM/PR ainda permanece funcionando e 

atualizando os gastos com a execução contratual de publicidade.      

 

 

3. Distribuição geral da verba de mídia por meio 
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Segundo o sítio eletrônico da Meio & Mensagem9, em matéria publicada no ano 

de 2015, em que se apresentou o balanço do mercado publicitário produzido pelo Projeto 

Inter-Meios, em 2014, o Brasil ocupou a sexta colocação no ranking mundial do 

investimento em publicidade. A tabela 1 apresenta o total de gastos com veiculação de 

publicidade no Brasil e sua distribuição por meio entre 2011 e 2014, segundo os dados 

do Grupo de Mídia de São Paulo. O valor total do investimento publicitário em mídia, 

entre 2011 e 2014, foi de R$ 453,24 bilhões, tendo apresentado um crescimento de 4,77% 

no período.  

 

Tabela 1 – Participação de cada meio na verba de mídia no Brasil entre 2011 e 2014 

(valores constantes em R$ bilhões) 
  2011  2012 2013 2014 Total 

Meios R$ % 
% 

PIB 
R$ % 

% 

PIB 
R$ % 

% 

PIB 
R$ % 

% 

PIB 

R$ % 

Tv aberta 55,83 53,00% 
1,07

% 
57,79 54,03% 

1,09

% 
63,37 52,89% 

1,15

% 
67,52 55,74% 

1,22

% 

244,5

1 
53,95% 

Jornal 21,07 20,00% 
0,40

% 
18,87 17,64% 

0,36

% 
19,67 16,42% 

0,36

% 
17,96 14,83% 

0,33

% 
77,57 17,11% 

Tv assinatura 8,43 8,00% 
0,16

% 
8,99 8,41% 

0,17

% 
9,23 7,70% 

0,17

% 
11,42 9,43% 

0,21

% 38,07 

30,21 

8,40% 

Revista 8,43 8,00% 
0,16

% 
8,16 7,63% 

0,15

% 
7,38 6,16% 

0,13

% 
6,24 5,15% 

0,11

% 
6,67% 

Internet 6,32 6,00% 
0,12

% 
7,37 6,89% 

0,14

% 
7,77 6,49% 

0,14

% 
5,25 4,33% 

0,10

% 
26,71 5,89% 

Rádio 4,21 /4,00% 
0,08

% 
4,73 4,42% 

0,09

% 
5,02 4,19% 

0,09

% 
5,09 4,20% 

0,09

% 
19,05 4,20% 

Tv 

merchandisin

g 

- - - - - - 6,28 5,24% 
0,11

% 
6,40 5,28% 

0,12

% 
12,68 2,80% 

Mobiliário 

urb. 
1,05 1,00% 

0,02

% 
0,56 0,52% 

0,01

% 
0,58 0,48% 

0,01

% 
0,60 0,50% 

0,01

% 
2,79 0,62% 

Cinema - - - 0,35 0,33% 
0,01

% 
0,40 0,33% 

0,01

% 
0,53 0,44% 

0,01

% 
1,28 0,28% 

Outdoor - - - 0,13 0,12% 
0,00

% 
0,11 0,09% 

0,00

% 
0,13 0,11% 

0,00

% 
0,37 0,08% 

Total 
105,3

4 

100,00

% 

2,02

% 

106,9

4 

100,00

% 

2,01

% 

119,8

2 

100,00

% 

2,18

% 

121,1

4 

100,00

% 

2,19

% 

453,2

4 

100,00

% 

Fonte: Sítio Eletrônico do Grupo de Mídia de São Paulo. 

 

Destaca-se a posição da TV aberta em todo o período. A participação dos valores 

investidos no meio televisivo no Produto Interno Bruto (PIB) em 2011 foi de 1,07%. Em 

2012 elevou-se para 1,09%, em 2013 chegou a 1,15% e em 2014 atingiu 1,22%, mesmo 

com a economia desacelerando no ano.  Os dados referentes aos demais meios 

representaram menos de 1% no PIB. 

A tabela 2 apresenta o mesmo tipo de informação da anterior e para o mesmo 

período, referindo-se aos gastos do Governo Federal, através dos órgãos da administração 

direta e indireta, conforme dados extraídos do sítio eletrônico da SECOM/PR. O valor 

total desse investimento, entre 2011 e 2014, atingiu a cifra de R$ 9.82 bilhões. Quando 

                                                
9 Portal de Notícias especializado na promoção de conteúdos em torno do mercado publicitário no Brasil 

e no mundo.  
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comparados os investimentos totais em 2014 (R$ 2,32 bilhões) e 2013 (R$ 2,6 bilhões) é 

possível notar uma queda de 11,42%, diferentemente dos dados gerais apresentados na 

tabela 1, que não mostra declínio no total gerado pela iniciativa privada. 

 

Tabela 2 – Distribuição da verba de mídia do Governo Federal - administração direta e 

indireta- por meio de comunicação entre 2011 e 2014 (valores constantes em R$ bilhões) 

Meios 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % Total % 

Televisão 1,43 61,38% 1,66 64,70% 1,69 64,64% 1,56 66,99% 6,33 64,44% 

Rádio 0,19 8,09% 0,19 7,42% 0,20 7,55% 0,15 6,40% 0,72 7,37% 

Jornal 0,20 8,82% 0,19 7,32% 0,18 6,98% 0,14 6,24% 0,72 7,33% 

Míd. Exterior 0,15 6,33% 0,18 6,93% 0,19 7,22% 0,16 6,71% 0,67 6,81% 

Revista 0,20 8,74% 0,19 7,28% 0,16 6,23% 0,11 4,73% 0,66 6,74% 

Internet 0,12 5,15% 0,14 5,30% 0,17 6,47% 0,20 8,43% 0,62 6,32% 

Cinema 0,02 0,82% 0,02 0,67% 0,02 0,58% 0,01 0,39% 0,06 0,62% 

Outdoor 0,02 0,65% 0,01 0,38% 0,01 0,34% 0,00 0,11% 0,04 0,37% 

Total Geral 2,32 100,00% 2,56 100,00% 2,62 100,00% 2,32 100,00% 9,83 100,00% 

Fonte: Sítio Eletrônico da SECOM/PR. 

 

É notável a participação do meio televisivo na divisão da verba publicitária do 

Governo Federal, equiparando-se em termos percentuais ao que mostram os dados da 

tabela 1 (TV de massa e segmentada). A televisão recebeu R$ 6,33 bilhões do Governo 

Federal no período, concentrando 64,44% do total dos gastos com veiculação, com média 

de crescimento real de 2,95%.  Outros veículos – rádio, jornal impresso, mídia exterior e 

revista – exibiram participação moderada, em torno de 7%, enquanto a internet, o cinema 

e o outdoor apresentaram baixa participação na distribuição da verba publicitária.  

A tabela 3, também extraída do sítio eletrônico da SECOM/PR, apresenta apenas 

os gastos da própria secretaria. O total ascende a R$ 630,13 milhões. Entre 2011 e 2014, 

o investimento evoluiu com taxa de crescimento real de 5,74%. A televisão concentra a 

maior parte da verba de mídia, com uma média de R$ 106.249 milhões de investimento 

por ano, equivalente a 68% do total da verba publicitária da Presidência da República, 

ainda mais do que ocorre com os dados da tabela 2. O rádio ocupa a segunda colocação, 

seguido do jornal impresso e da internet. A mídia exterior também participa do rateio. O 

cinema e a mídia alternativa são os meios que tiveram a menor participação na verba de 

mídia distribuída pela SECOM/PR. 

 

Tabela 3 – Distribuição da verba de mídia da SECOM/PR por meio de comunicação 

2011 a 2014 (valores constantes em R$ milhões) 
Ano 2011 2012 2013 2014 Total 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % 

Cin ema 0,08 0,05% 0,16 0,10% 0,62 0,39% 0,16 0,10% 1,02 0,16% 
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Internet 4,66 3,27% 8,80 5,48% 10,41 6,56% 26,37 15,65% 50,24 7,97% 

Jornal 11,72 8,23% 15,91 9,91% 12,43 7,84% 12,09 7,18% 52,15 8,28% 

Mídia Altern. 1,00 0,70% 5,70 3,55% 4,65 2,93% 3,68 2,18% 15,03 2,39% 

Mídia Exterior 2,26 1,59% 2,02 1,26% 2,33 1,47% 2,57 1,53% 9,18 1,46% 

Rádio 15,43 10,83% 18,31 11,40% 12,07 7,60% 17,75 10,54% 63,56 10,09% 

Revista 5,27 3,70% 2,85 1,78% 2,91 1,83% 2,82 1,68% 13,85 2,20% 

Tv. Exterior - - - - 0,11 0,07% - - 0,11 0,02% 

Televisão 102,06 71,63% 106,78 66,52% 113,14 71,30% 103,02 61,15% 425 67,45% 

Total 142,48 100,00% 160,53 100,00% 158,67 100,00% 168,45 100,00% 630,13 100,00% 

Fonte: Sítio Eletrônico da SECOM/PR. 

 

Em termos práticos, portanto, a política de distribuição da verba de mídia por parte 

do Governo Federal estimula a concentração de recursos na TV e acaba por contribuir 

para a manutenção da hegemonia exercida pelo sistema comercial de televisão no Brasil 

que se estruturou, como já apontamos, ao final dos anos 1960, reproduzindo o modelo 

norte-americano, baseado na comercialização de espaços publicitários e não, como na 

Europa, nos sistemas de financiamento público e propriedade estatal. A televisão 

comercial tornou-se então o núcleo central da Indústria Cultural, tendo a publicidade um 

papel crucial na sustentação do conjunto. Assim, “a televisão, além de ser, ao lado do 

rádio, o meio de maior penetração no que se refere a público, é o meio que centraliza todo 

sistema, captando para si a maior parte do bolo publicitário” (Bolaño, 2004).  

O Estado, como grande anunciante, contribui para a consolidação econômica do 

sistema comercial de TV, organizado sob a forma de oligopólio, mesmo quando existe 

em paralelo um sistema público que acaba assumindo, no país, uma posição secundária, 

de “complementaridade marginal” (VALENTE, 2009). Esse caráter, digamos pró-

hegemônico, de reforço dos sistemas de mercado no campo da comunicação, que já 

havíamos detectado na análise da legislação publicitária analisada acima, atua, portanto, 

em favor do sistema televisivo de massa em geral, mas também, no seu interior, como 

veremos no item 5 adiante, das principais empresas que o compõem. Antes, vejamos 

como se distribui regionalmente a verba da SECOM/PR. 

 

4. Distribuição regional da verba de mídia da SECOM/PR 

Em 2008, a SECOM/PR adotou a política de regionalização da verba publicitária, 

com o decreto nº 6.555/2008. O objetivo do Governo era fazer com que sua propaganda 

institucional tivesse maior alcance, considerando as múltiplas regiões do Brasil. O 

argumento utilizado pela SECOM/PR foi de que a política de regionalização favoreceria 

a desconcentração e democratização da verba de mídia do Governo Federal. A 
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comunicação regionalizada abrange as cinco regiões do país e permite levar a mensagem 

do poder executivo federal ao maior número de municípios por meio da utilização de 

veículos com cobertura regional, estadual e local, correspondendo assim ao crescimento 

do segmento da mídia local, em especial os jornais impressos, rádio e internet, com 

aumento do número de veículos e consolidação de suas tiragens e audiências. 

Para auxiliar a execução do decreto, o Governo Federal passou a estimular o 

cadastro de veículos de comunicação espalhados pelo Brasil no Cadastro de Veículos de 

Divulgação (MIDIACAD), da própria SECOM. Segundo dados fornecidos pela 

Secretaria (2015), a quantidade de veículos aptos a receber recursos na forma de verba de 

mídia passou de 499 em 2003 para 11.514 em 2015, sendo: 3.134 rádios; 2. 817 jornais 

impressos; 1.810 plataformas de internet; 1.728 revistas impressas, 1. 173 meios 

identificados pela Secretaria como “outros”; 852 TV.  

O aumento na quantidade de veículos cadastrados no sistema e o 

reposicionamento da política de comunicação do Governo Federal a partir da estratégia 

de comunicação regionalizada deveria democratizar a distribuição da verba publicitária 

para diferentes meios. Segundo Roberto Messias, secretário-executivo da SECOM/PR 

(em 2013), no ano de 2012 cerca de 5 mil veículos transmitiram a propaganda 

institucional do Governo Federal.  

Este número é resultado das diversas ações realizadas pela SECOM 

com o objetivo principal de aproximar do cidadão, em todos os cantos 

do país, as mensagens de utilidade pública, institucionais e de prestação 
de contas. A desconcentração de ações em veículos e praças, com 

destaque para valorização das mídias regionais, a partir de critérios 

técnicos de planejamento, é uma das diretrizes de atuação da SECOM 
(Observatório da Imprensa, 16/04/2013). 

 

No entanto, as informações referentes à regionalização da verba publicitária do 

Governo Federal disponíveis no sítio eletrônico da SECOM/PR restringem-se apenas aos 

dados referentes à evolução da quantidade de veículos de comunicação cadastrados no 

sistema MIDIACAD durante 12 anos, os quais, por conseguinte, tornaram-se aptos a 

receber recursos da verba publicitária do Governo Federal, em nosso caso, da Presidência 

da República. Ao considerarmos o real valor monetário para execução da política de 

distribuição da verba de mídia por região após aplicação do decreto 6.555/2008, veremos 

que a conclusão do secretário não se sustenta.  

Para esclarecer o problema, fizemos um levantamento dos investimentos 

realizados no meio televisivo entre 2011 e 2014 a partir da identificação da região de 
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atuação das empresas de comunicação. Segundo dados da SECOM/PR, de 2011 a 2014, 

198 empresas de televisão com atuação no Brasil e exterior receberam verba publicitária 

por parte da Presidência da República, sendo 102 na região Sudeste, 40 no Sul, 24 no 

Nordeste, 15 no Centro Oeste e 14 na região Norte. As outras 3 têm atuação no exterior. 

Juntos esses veículos de televisão- com atuação nacional e internacional- somaram o 

montante de R$ 428 milhões em arrecadação da verba publicitária oriunda da Secom/PR. 

Ainda com base nos dados ofertados pela Secom/PR (2011 a 2014), se 

considerarmos a divisão da verba publicitária ainda no meio televisivo, porém 

considerando as diferentes regiões geográficas do país, é possível identificar que o 

Sudeste foi a região que recebeu a maior parte do bolo publicitário, atingindo a quantia 

de R$ 395 milhões.  Valor muito acima do das demais regiões do Brasil.  A segunda 

região com maior investimento é a Centro-Oeste com R$ 3.942 milhões, em terceiro 

aparece a região Sul, com R$ 2.322 milhões; em seguida, o Nordeste, com R$ 1.907 

milhão. A região que menos recebeu recursos da verba publicitária da Presidência da 

República foi o Norte, com R$ 519 mil. O investimento no meio televisivo internacional 

atingiu a cifra de R$ 409 milhões Comparado com as regiões do Brasil, o investimento 

publicitário no exterior foi o segundo maior, perdendo apenas para a região Sudeste.  

 

5. Distribuição por veículo da verba de mídia da SECOM/PR 

A tabela 4 mostra as emissoras que mais receberam verba de mídia da Presidência 

da República, por intermédio das agências licitantes entre 2011 e 2012.  Entre as 

emissoras que ratearam o total dessa verba pública, apenas uma pequena parcela pertence 

ao campo público, sendo a grande maioria representante do sistema comercial.  

 

Tabela 4- Emissoras que mais receberam verba de mídia por agência contratante (valores 

constantes em R$ milhões) 

 Agência 

MCM¹ 

 (2011 a 2012) 

PC¹ 

(2011 a 2014) 

NSBC¹ 

(2012 a 2014) 

141SSC¹ 

(2011 a 2013) 

LBP¹ 

(2012 a 2014) 

Total 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % 

Globo Comunicação  
18,3

6 
48,0% 74,63 44,0% 47,18 44,0% 

23,0

0 
44,0% 

26,6

6 
44,0% 

189,8

3 
44,29% 

Globo BH/Globo 

Comunicação 
- - - - - - - - 1,95 3,0% 1,95 0,45% 

Record 7,85 21,0% 35,00 21,0% 18,95 18,0% 9,03 17,0% 
10,7

4 
18,0% 81,57 19,03% 

TV SBT Canal 4 De 

São Paulo 
6,53 17,0% 27,69 16,0% 15,69 15,0% 7,72 15,0% 

11,3

8 
19,0% 69,01 16,10% 

TV Bandeirantes  2,73 7,0% 7,11 4,0% 5,55 5,0% 2,72 5,0% 1,15 2,0% 19,26 4,49% 

TV Ômega Ltda/ (Rede 

TV!) 
1,09 3,0% 4,50 3,0% 4,30 4,0% 1,80 3,0% 1,28 2,0% 12,97 3,03% 

Associação de 

Comunicação 
0,36 1,0% 0,78 0,5% 0,00 - 0,71 1,0% - - 1,85 0,43% 
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Educativa Roquette 

Pinto 

Televisão Independente 

de São José do Rio 

Preto Ltda. 

0,13 0,3% - - - - - - - - 0,13 0,03% 

GLOBOSAT 

Programadora 
0,09 0,2% 2,81 2,0% 1,79 2,0% 1,17 2,0% 0,75 1,0% 6,61 1,54% 

Sony Pictures  0,08 0,2% - - - - 0,32 1,0% - - 0,4 0,09% 

Telecine  - - 1,86 1,0% 0,83 1,0% - - 0,68 1,0% 3,37 0,79% 

Fox Latin American 

Brasil 
0,07 0,2% - - 1,60 2,0% 0,67 1,0% 0,59 1,0% 2,93 0,68% 

Tunner Broadcasting 

System  
- - 1,54 1,0% 1,62 2,0% 0,94 2,0% - - 4,1 0,96% 

NBC Universal 

Networks 
  - - 0,58 1,0% - - - - 0,58 0,14% 

Rádio e Televisão 

Capital  
- - - - - - - - 0,43 1,0% 0,43 0,10% 

Total 
38,0

3 

100,0

% 

170,5

9 

100,0

% 

106,6

0 

100,0

% 

52,4

4 

100,0

% 

60,9

5 

100,0

% 

428,6

1 

100,00

% 

Fonte: SECOM/PR. 1- Matisse Comunicação de Marketing (MCM); Propeg Comunicação S/A (PC); Nova S/B 
Comunicações (NSBC); 141 Soho Square Comunicação (141SSC); Leo Brunett Publicidade (LBP). 
 

 

O gráfico 1 apresenta o rateio da verba publicitária da SECOM/PR entre os 

maiores grupos televisivos. O Grupo Globo Comunicações lidera como maior 

beneficiário em todas as agências, seguido da Record, SBT, TV Bandeirantes e por último 

a Rede TV!.  

 

Gráfico 1 – Participação dos cinco veículos na soma verba de mídia da Presidência da 

República (2011 a 2014) (Valores constantes em R$ milhões) 

  
                   Fonte: SECOM/PR. 

 

O critério defendido para justificar a concentração dos investimentos em 

determinados veículos de comunicação é conhecido como “mídia técnica” e se restringe 

à participação na audiência e a abrangência do sinal, estritamente de acordo, portanto, 

com uma lógica de mercado, que privilegia as grandes empresas oligopolistas de 

comunicação que dispõem de maior capacidade financeira e tecnológica.  

 

Conclusão  

Analisando a legislação pertinente, bem como os dados sobre a distribuição da 

verba publicitária oriunda da Presidência da República para promoção de sua propaganda 

institucional, constatou-se que esta tanto contribui para consolidar o mercado publicitário, 

Globo; 189,83

Record; 81,58

SBT; 69,01

Bandeirantes; 
19,51

Rede TV!; 12,97
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quanto fortalece o caráter concentrador e oligopolista do mercado televisivo e da 

comunicação em geral. As leis nº 4.680/64 e nº 12.232/10, em especial, possibilitam a 

reprodução de práticas mercadológicas por dentro do Estado que em momentos anteriores 

eram restritas às relações entre capitais privados, como é o caso nomeadamente da 

legalização da Bonificação por Volume.  

De um modo geral, a destinação de verba pública para a promoção das ações 

governamentais contribui para o fortalecimento dos oligopólios da comunicação, 

tratando-se assim de uma política de comunicação em que o governo, na condição de 

anunciante, subsidia certas empresas privadas, favorecendo a concentração. De um ponto 

de vista estritamente de mercado, reduz-se com isso a capacidade de satisfação do 

consumidor, visto que diminui a diversidade de opções disponíveis. Mas, além disso, uma 

alta concentração, como se verifica, nesse setor particular, leva a um fundamental déficit 

democrático. Embora o montante da verba de mídia distribuída via SECOM/PR, que é o 

foco deste artigo, seja relativamente pequeno se comparado ao bolo publicitário no seu 

conjunto, está longe de ser desprezível e, acima de tudo, trata-se de uma política de 

“complementaridade marginal” e, mais do que isso, decididamente pró-hegemônica. 

É certo que a criação de um órgão como a SECOM/PR, permitiu e ainda permite 

ao poder executivo federal o acompanhamento das informações referentes aos processos 

de contratação de serviços publicitários e à distribuição da verba de mídia através das 

licitações demandadas por todos os órgãos do Governo Federal, sejam eles da 

administração direta ou indireta. Não obstante, com base no que foi discutido acima, 

pode-se afirmar, em síntese, que o Governo Federal acabou, na prática, por estabelecer 

uma verdadeira política de comunicação de fato, com características bem definidas e 

conhecidas (Bolaño, 2007; Ramos, 2014), de reforço dos oligopólios da comunicação, 

especialmente no terreno do audiovisual, alvo de críticas por parte dos movimentos 

sociais pela democratização da comunicação, como o Coletivo Intervozes, a Executiva 

Nacional dos Estudantes de Comunicação Social ou o Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação (FNDC).  

Juntos, esses movimentos passaram a defender, em diferentes instâncias de 

debate, a necessidade de reavaliar dois aspectos da referida política: (a) o critério da 

“mídia técnica” enquanto principal método para definir a distribuição da verba de mídia 

do Governo Federal; (b) a centralização dos recursos publicitários nas empresas privadas 

de comunicação, propondo, ao contrário, a transformação de parte considerável dos 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 16 

recursos do Estado destinados à propaganda em fundo para financiamento do sistema 

público de comunicação. 

Nessa mesma linha, a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, Maria do 

Rosário, propôs o Projeto de Lei 6059, obrigando que parte dessa verba seja direcionada 

a veículos de pequeno e médio porte, enquadrados no conceito de “mídia regional”. Na 

prática a iniciativa visa o direcionamento de 20% daqueles recursos para jornais 

impressos ou rádios regionais, a partir de critérios expressos no próprio projeto de lei. 

Como vimos, a Presidência da República concentra a maior parte da verba de mídia nos 

meios televisivos localizados na região Sudeste, contrariando o decreto 6.555/2008, de 

regionalização da verba publicitária.  

Assim, se houve uma multiplicação de veículos que passaram a receber parte dos 

recursos para veicular a propaganda institucional do Estado brasileiro, os dados mostram 

que ainda há uma forte tendência de concentração desses recursos em regiões que 

historicamente têm dominado o mercado brasileiro de televisão, o que torna a política de 

regionalização da verba publicitária do Governo Federal questionável quanto aos seus 

resultados.  
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