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1. INTRODUÇÃO 

Fruto de uma longa jornada de audiências públicas, requerimentos legislativos, 

denúncias ao Ministério Público (MPPE), reuniões com a sociedade civil organizada, 

nosso mandato realiza esse tipo de estudo desde 2018, ano em que começamos a 

campanha #praondevainossodinheiro. Essa campanha é responsável por estabelecer o 

nosso mandato como referência legislativa na incidência sobre o orçamento da cidade, 

com a finalidade de denunciar as prioridades que as gestões dos governos municipais 

do PSB impõem sobre as contas públicas e sobre a população. Essa intervenção fez 

com que a Prefeitura do Recife cumprisse a lei federal 12.232/2010, que estabelece 

regras para a publicização de informações sobre licitação e contratação de serviços de 

publicidade pela administração pública. Por conseguinte, a Prefeitura agora 

disponibiliza a cada três meses no Portal da Transparência do município informações 

detalhadas sobre pagamentos a fornecedores e veículos de divulgação.   

A incoerência em relação aos gastos excessivos com propagandas de 

autopromoção, e a suposta falta de recursos para o fortalecimento de outras políticas 

básicas é o nosso principal questionamento. Fiscalizamos os passos dados pela gestão, 

estudamos os dados apresentados, denunciamos os erros e descasos, e propomos 

mudanças.    

Portanto, esse estudo tem como finalidade analisar dados apresentados pela 

Prefeitura do Recife a respeito de execuções financeiras com publicidade e propaganda 

na cidade. O recorte temporal dessa análise compreende os meses de julho, agosto e 

setembro de 2021 – ou seja, o terceiro trimestre desse ano. Serão apresentados aqui os 

gastos totais no trimestre mencionado, e depois destrincharemos os dados mais a fundo 

para tratar dos gastos com agências de publicidades, veículos de comunicação, 

campanhas, e tipos de campanhas (institucional ou educativa). Mais uma vez, 

apresentaremos propostas para que a realidade nesse âmbito da gestão pública seja 

transformada. Utilizaremos gráficos e tabelas para melhor exposição das informações. 



É importante ressaltar que os dados são relativos à Secretaria de Governo e 

Participação Social, excluindo os gastos com comunicação executados diretamente 

pela Secretaria de Turismo e Lazer. 

2. GASTOS TOTAIS REALIZADOS NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021 

Em agosto de 2021, apresentamos a Nota Técnica nº11/2021, que contém 

informações sobre os gastos da Prefeitura do Recife com publicidade no primeiro 

semestre desse ano. Nela, vimos que o gasto total apenas praquele semestre ultrapassou 

a quantia de R$20 milhões, quase o valor total do que foi previsto na Lei Orçamentária 

Anual – que era de R$27 milhões. Ao analisar os dados do terceiro trimestre de 2021, 

esse valor estipulado já foi ultrapassado em mais de R$2 milhões (e o ano ainda não 

acabou), como mostra a tabela a seguir: 

Tabela 01: GASTOS DA PREFEITURA DO RECIFE COM PUBLICIDADE NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 
2021 

  JULHO AGOSTO SETEMBRO 
GASTO TOTAL POR MÊS R$ 4.331.057,92 R$ 4.018.586,09 R$ 1.593.141,83 
GASTO TOTAL NO TRIMESTRE R$ 9.942.785,84 

  

Entre janeiro e setembro de 2021, a Secretaria de Governo e Participação Social 

gastou R$30 milhões em publicidade e propaganda. Em média, R$10 milhões a cada 

trimestre. 

Essa quantia executada segue a lógica de trimestres anteriores, onde, em média, 

os gastos com publicidade giram em torno de R$10 milhões, como mostra o gráfico a 

seguir:  



 

3. GASTOS COM AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E VEÍCULOS DE 

COMUNICAÇÃO 

Diante de uma análise sobre quais são as empresas de publicidade que possuem 

contrato para a realização de serviços junto à Prefeitura, percebemos a manutenção das 

mesmas agências: AGÊNCIA UM, CC&P, MARTA LIMA E PROPEG. Juntas, essas 

empresas receberam R$3 milhões em todo o primeiro semestre de 2021. O valor pago 

pelo serviço delas nesse terceiro trimestre se aproxima dos R$2 milhões, como mostra 

a tabela a seguir:  

Tabela 02: GASTOS DA PREFEITURA DO RECIFE COM AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE - 
COMPARAÇÃO DOS VALORES PAGO NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021 (R$) 

AGÊNCIA JULHO AGOSTO SETEMBRO 
AGÊNCIA UM R$ 56.890,87 R$ 78.126,20 R$ 131.585,14 
CC&P R$ 378.619,27 R$ 118.541,21 R$ 16.522,35 
MARTA LIMA R$ 532.576,67 R$ 205.527,56 R$ 55.659,58 
PROPEG R$ 7.289,00 R$ 200.506,33 R$ 70.818,03 
TOTAL MENSAL R$ 975.375,81 R$ 602.701,30 R$ 274.585,10 
TOTAL GERAL  R$ 1.852.662,21  
Fonte: http://transparecia.recife.pe.gov.br 
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Gráfico 01: COMPARAÇÃO DOS GASTOS DA PREFEITURA 
DO RECIFE COM PUBLICIDADE POR TRIMESTRE NO ANO 

DE 2021

Fonte: http://transparencia.recife.pe.gov.br
Elaboração: Mandato do Vereador Ivan Moraes



Elaboração: Mandato do Vereador Ivan Moraes 
  

A respeito dos gastos com veículos de comunicação, o investimento prioritário em 

grandes grupos midiáticos segue firme na gestão do prefeito João Campos (PSB). 

Como mostra a tabela a seguir: 

Tabela 03: GASTOS DA PREFEITURA DO RECIFE COM PUBLICIDADE POR 
VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO - 3º TRIMESTRE DE 2021  (R$) 

SUBCONTRATADA VALOR TOTAL RECEBIDO 

TV GLOBO R$ 1.562.603,04 
WALKMÍDIA R$ 846.657,98 
URSO FILMES R$ 626.750,00 
TV CLUBE R$ 605.294,21 
TV TRIBUNA R$ 427.990,08 
HERMANOS R$ 353.274,02 
TV JORNAL R$ 329.186,16 
SPACE MÍDIA R$ 321.502,84 
MXM GRÁFICA R$ 176.427,20 
REC PRODUÇÕES R$ 173.285,62 
OUTROS R$ 2.667.152,48 
TOTAL R$ 8.090.123,63 

 

Empresas de televisão como a TV GLOBO NE, TV CLUBE e TV TRIBUNA, 

além de empresas como a WALKMIDIA1 e URSO FILMES2, representam metade dos 

pagamentos para a prestação de serviços de publicidade. Além disso, elas continuam 

como principais receptoras de recursos públicos para veiculação das peças 

publicitárias da Prefeitura. Peças publicitárias essas que, em sua grande maioria visa, 

a autopropaganda da gestão, ao invés de campanhas educativas que servem como 

fontes de informações significativas para a sociedade. Falaremos mais sobre isso no 

próximo tópico. 

O gráfico abaixo ilustra bem a crítica apresentada: 

 
1 Walkmídia é uma empresa de publicidade e eventos que utiliza a estratégia do uso de peças publicitárias 
móveis como tótens para bicicletas e ‘’pirulitos’’; 
2 Urso Filmes é uma produtora com experiência na realização de filmes publicitários, vídeos 
institucionais, documentários, clipes e obras de ficção para TV. 



  

De acordo com o gráfico 02, pequenas empresas, rádios locais e veículos de 

internet representam apenas 1/3 do total pago pela Prefeitura do Recife com 

campanhas publicitárias. Em nossas pesquisas anteriores já apontamos a problemática 

dessa escolha de gestão para a política de comunicação social do município. Na Nota 

Técnica nº 11/2021, que desenvolvemos no primeiro semestre de 2021, apresentamos 

referências de estudos acadêmicos que afirmam que o investimento em comunicação 

comunitária pode contribuir para melhor acesso de pessoas pobres e periféricas às 

informações de utilidade pública. Há a utilização de linguagem própria, como também 

o uso de meios de comunicação mais ágeis e de fácil acesso, que muitas vezes os 

grandes meios de massa não conseguem contemplar.  

4. GASTOS COM AS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS - TIPOS DE 

CAMPANHA 
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Gráfico 02: GASTOS DA PREFEITURA DO RECIFE COM 
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TRIMESTRE DE 2021 (R$) 

Fonte: http://transparencia.recife.pe.gov.br
Elaboração: Mandato do Vereador Ivan Moraes



A Prefeitura do Recife, em seus demonstrativos fiscais, trabalha com uma 

classificação binária dos tipos de campanha de seus materiais de propaganda. Essa 

classificação determina a finalidade da peça, sendo ela uma campanha do tipo 

educativa, ou uma campanha do tipo institucional. As campanhas institucionais são 

aquelas voltadas à prestação de contas dos feitos da gestão e à divulgação promocional 

da cidade. Já as campanhas educativas são aquelas que têm a finalidade de veicular as 

informações de utilidade pública para a população, como o informe de voltas às aulas, 

de campanhas de combate às arboviroses, ou até mesmo aquelas que informam a 

existência de programas de assistência social para as populações mais vulneráveis do 

município. A tabela a seguir mostra, em números, o quanto foi gasto em cada tipo de 

campanha: 

Tabela 05: GASTOS MENSAIS DA PREFEITURA DO RECIFE COM PUBLICIDADE POR TIPO DE CAMPANHA - 
3º TRIMESTRE DE 2021 

  JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL 
INSTITUCIONAL R$ 3.943.445,58 R$ 3.838.128,62 R$ 1.593.141,83 R$ 9.374.716,03 
EDUCATIVA R$ 387.612,34 R$ 180.457,47 R$ 0,00 R$ 568.069,81 

 

De janeiro a setembro de 2021, os gastos com publicidade institucional somam 

mais de R$24 milhões, o que representa 80% de toda a quantia destinada a esse tipo 

de serviço. Publicidade educativa corresponde a R$6 milhões do gasto total nos nove 

primeiros meses desse ano. 

A tabela 05 mostra que quase todos os pagamentos do trimestre foram para 

campanhas do tipo institucional. Ou seja, que têm como finalidade a publicidade de 

atos da gestão. O gráfico abaixo ilustra os dados da tabela 05: 



 

Quase 95% dos pagamentos do terceiro trimestre do ano de 2021 foram alocados 

para a autopromoção da gestão. Uma prática constante das gestões que integram a 

Prefeitura do Recife nos últimos anos. É possível dizer nominalmente quais são essas 

campanhas. 

A tabela abaixo elenca as peças publicitárias que receberam os maiores 

investimentos de recursos públicos para a sua realização: 

Tabela 04: GASTOS DA PREFEITURA DO RECIFE POR CAMPANHA PUBLICITÁRIA - VALORES 
PAGOS NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021 (R$) 

CAMPANHAS GASTOS TOTAIS POR CAMPANHA  
AÇÃO INVERNO R$ 2.544.510,84 
CRÉDITO POPULAR DO RECIFE R$ 1.613.141,36 
INFORME REGULAR - RECIFE ACOLHE R$ 1.165.432,47 
INFORME REGULAR - VACINAÇÃO R$ 1.061.938,77 
COMBATE ÀS ARBOVIROSES R$ 792.058,23 
INFORME REGULAR - CAIS/PARQUE R$ 439.998,99 
TODOS PELO RECIFE R$ 392.271,09 
INFORME REGULAR - SOCIAL R$ 226.881,64 
FILMES PARA REDES SOCIAIS R$ 214.018,03 
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Gráfico 03: GASTOS DA PREFEITURA DO RECIFE 
COM PUBLICIDADE POR TIPO DE CAMPANHA - 1º 

TRIMESTRE DE 2021 (R$) 

Fonte: http://transparencia.recife.pe.gov.br
Elaboração: Mandato do Vereador Ivan Moraes



CAIS DA AURORA R$ 171.657,36 
OUTRAS R$ 1.170.535,00 

 

As quatro primeiras campanhas presentes na tabela AÇÃO INVERNO, 

CRÉDITO POPULAR DO RECIFE, INFORME REGULAR – RECIFE ACOLHE E 

VACINAÇÃO, são campanhas de cunho institucional. Essas campanhas servem para 

mostrar o que a Prefeitura da cidade anda fazendo. Esse tipo de propaganda não é 

ilegal. O problema está na proporção desigual de recursos que são transferidos para o 

pagamento dessas peças publicitárias. Há, no mínimo, uma definição de prioridades 

danosa para a população. A milionária campanha ‘’AÇÃO INVERNO’’, por exemplo, 

foca em mostrar números de quantas vistorias foram feitas pela defesa civil, quantos 

profissionais estão envolvidos, quantas encostas foram contempladas, e o numero de 

galerias limpas pela gestão, por exemplo, quando essa campanha poderia seguir uma 

outra direção e falar sobre maneiras de prevenção contra deslizamentos, indicar 

caminhos para se acessar programas de mitigação dos impactos das chuvas ou outras 

informações de utilidade pública. 

 Ainda estamos em meio a uma grave crise sanitária, que requer esforços sérios 

para que a campanha de vacinação da cidade avance mais. De acordo com dados do 

“vacinômetro’’ do portal Conecta Recife, mais de 200 mil recifenses estão em atraso 

e precisam tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19. Mesmo assim, vemos 

poucas ações que atraiam a população a procurar os locais de vacinação. O foco dos 

informes sobre vacinação fica restrito a dizer quantos milhares já foram vacinados e 

em como a Prefeitura está trabalhando bem nesse quesito. 

Vejamos a ilustração dos dados colhidos abaixo, no gráfico 04: 



 

5. PROPOSTAS 

Diante do que foi apresentado nesse novo estudo, constatamos que a Prefeitura do 

Recife mantém as suas características de gastos massivos em campanhas 

institucionais; além do fato de que campanhas educativas sobre a vacinação na cidade 

permanecem sem destaque e com pouco financiamento, fortalecendo o monopólio da 

comunicação social nas mãos das maiores mídias e agências. 

Com isso, continuamos propondo algumas ideias para a superação desses 

paradigmas: 

1. Que a Prefeitura do Recife suspenda a produção e veiculação de 

campanhas publicitárias institucionais durante a Pandemia, focando nas 

campanhas de vacinação e campanhas de prevenção, e garantindo 100% 

das campanhas com conteúdo educativo; 
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Elaboração: Mandato do Vereador Ivan Moraes



2. Que a Prefeitura do Recife apresente os itinerários e números de viagens 

realizadas por carros de som, por comunidade, bem como as outras 

estratégias de comunicação popular já utilizadas para divulgar 

informações sobre a vacinação contra a COVID-19; 

6. FONTES DE PESQUISA 

MANDATO IVAN MORAES. Nota Técnica nº 11/2021. ‘’GASTOS DA PREFEITURA 

DO RECIFE COM PUBLICIDADE JANEIRO A JUNHO DE 2021’’.  

PORTAL CONECTA RECIFE. Disponível em: << 

https://conectarecife.recife.pe.gov.br/vacinometro/ >> 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO RECIFE. Disponível em: << 
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