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A INFLUÊNCIA DOS GASTOS COM PUBLICIDADE NOS CUSTOS DAS 

CAMPANHAS ELEITORAIS DOS DEPUTADOS BRASILEIROS 

Paulo Sérgio dos Santos Ribeiro(*) 

Carlos Augusto da Silva Souza(**) 

Nírvia Ravena(***) 

Resumo 

A proposta deste artigo consiste em avaliar os gastos realizados com publicidade 

e propaganda na composição do financiamento de campanha dos deputados 

federais eleitos no Brasil em 2006. Sabe-se que um dos componentes mais 

importantes para o funcionamento das democracias modernas está justamente 

nas campanhas eleitorais, que servem como canal de comunicação entre os 

candidatos, os partidos e o eleitor, de forma a obter o reconhecimento social 

necessário para o processo de representação. A aceitação de determinada 

posição política defendida pelos candidatos e partidos como representante 

político só ocorre quando uma ampla quota dos cidadãos enuncia publicamente 

(pelo voto) a sua adesão às posições apresentadas por tal sujeito ou grupo. 

Entretanto, uma das condições essenciais para que esta adesão se verifique é, 

certamente, a publicização da posição que o grupo sustenta através de idéias, 

concepções e programas de governo, que se faz mediante a atividade da 

propaganda e da campanha eleitoral. Porém, para que as atividades de 

propaganda e publicidade efetivamente se manifestem e cumpram sua função de 

cooptar o eleitor para a adesão a uma posição política, torna-se necessário, 

primeiramente, que os candidatos e partidos adquiram meios necessários para o 

financiamento de suas campanhas. Neste sentido, o presente artigo procurou, a 

partir dos dados das prestações de contas fornecidas pelos parlamentares ao 

Tribunal Superior Eleitoral, identificar a relação entre o financiamento e os gastos 

com publicidade e propaganda em relação aos outros gastos necessários para a 

condução das campanhas eleitorais. 
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(**) Economista (UFPA), Mestre e Doutor em Ciência Política (IUPERJ) 
(***) Sociológa, Mestre em Planejamento do Desenvolvimento (UFPA), Doutora em Ciência Política (IUPERJ) 
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1 Introdução 

É praticamente consenso entre os estudiosos que o estabelecimento de 

eleições periódicas, gerais, livres e justas é condição fundamental para o 

exercício da democracia representativa. O papel das eleições no sistema político 

é essencial para a produção do governo representativo, pelo fato de que a efetiva 

inclusão dos cidadãos na vida política exige a existência de mecanismos 

permanentes de consulta popular e legitimação do mandato. Além do mais, a 

democracia possibilita a existência de competição e disputas pelo poder entre os 

grupos de interesses presentes no todo social, que através das eleições podem 

ganhar visibilidade e participar da condução das políticas governamentais.  

Para Santos (2002), é através das eleições que os grupos de interesse 

têm a capacidade de intervir no jogo político por intermédio dos seus candidatos 

eleitos. O sistema representativo implica uma certa participação dos cidadãos na 

produção do governo, que é exercido sob a forma e na medida da eleição. Assim, 

é somente através das eleições que os representantes eleitos pelo cidadão se 

tornam governantes legítimos. 

Boudoukan (2007) afirma que no processo de institucionalização da 

democracia representativa exige-se não somente a participação dos eleitores, 

como, também, a presença de partidos que representem os desejos e anseios da 

sociedade, pois, para ela, os partidos políticos possuem a função de canalizar e 

expressar os desejos da sociedade na arena pública. Entretanto, a presença de 

partidos políticos é permeada de interesses, práticas, valores e visões de mundo 

diferenciadas, que só através da eleição são autorizados a exercerem o poder. 

Por esta razão, o processo eleitoral incorpora certa disputa entre grupos 

rivais pela obtenção do consentimento da maioria e pela capacidade de produzir 

políticas governamentais. A competição, por sua vez, exige que as lideranças 

políticas tenham liberdade para expressar idéias e opiniões, de forma a conquistar 

a adesão do eleitor a determinada posição defendida pelo grupo. Daí a 

democracia supor como premissa principal a liberdade de expressar opiniões 

políticas, mesmo que seja para criticar, desqualificar ou se opor à posição 

defendida pelo grupo rival. 
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É neste contexto que as campanhas eleitorais se tornam importantes, 

pois servem como canal de comunicação entre os partidos e o eleitor, de forma a 

obter o reconhecimento social necessário para o processo de representação. A 

aceitação de determinada posição política pelo todo social como representante 

político só ocorre quando uma ampla quota dos cidadãos enuncia publicamente 

(pelo voto) a sua adesão às posições representadas por tal sujeito ou grupo.  

Entretanto, uma das condições essenciais para que esta adesão se 

verifique é, certamente, a publicização da posição que o grupo sustenta através 

de idéias, concepções e programas de governo, que se faz mediante a atividade 

da propaganda e da campanha eleitoral. Nesta situação, o esforço de mediação 

argumentativa dos conflitos de interesse, mediante os debates públicos e a 

propaganda, constituem-se de uma forma bem peculiar nos elementos motrizes 

da democracia representativa. 

Downs, por exemplo, em seu livro “Uma teoria econômica da 

democracia”, dá importância vital para a propaganda e para a informação como 

elementos de escolha do eleitor. Downs analisa o eleitor como um agente 

racional, que sabe como tem variado o seu bem estar ao longo do tempo. Neste 

sentido, para o autor, num mundo habitado por agentes racionais, a informação é 

usada pelo eleitor para optar entre alternativas divergentes. Nessa situação, os 

candidatos devem fornecer informações aos eleitores em um esforço de 

neutralizar a oposição, e os eleitores devem buscar permanentemente 

informações sobre os candidatos para decidir o seu voto. 

Dessa forma, a competição política também se traduz como uma 

competição por informação e a propaganda e os gastos de campanha envolvidos 

na sua execução são elementos fundamentais para o perfeito funcionamento do 

processo democrático.  

2 O Financiamento das Campanhas Eleitorais no Brasil 

No Brasil, pela legislação eleitoral atualmente adotada, as campanhas 

eleitorais são financiadas pelas contribuições individuais, tanto na forma de 
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pessoas físicas quanto jurídicas. As campanhas eleitorais, por outro lado, 

desembolsam fundos astronômicos, desnivelando a disputa entre os 

competidores e favorecendo a corrupção e o clientelismo. Candidatos com mais 

acesso a recursos apresentam maiores chances de terem aceitação social e 

chegarem ao mandato representativo. Os enormes gastos despendidos nas 

campanhas eleitorais fazem com que os parlamentares estabeleçam sérias 

relações de dependência com os agentes financiadores de suas campanhas, 

produzindo um sistema eleitoral com alto grau de comprometimento dos eleitos 

com determinados segmentos do setor econômico, o que afasta a democracia 

brasileira de um processo de representação social. 

Em função desta situação, tramitam no Congresso Nacional diversos 

projetos de reforma eleitoral que propõem mudanças nas regras do jogo, com o 

objetivo de reduzir os graus de corrupção e clientelismo, além de tornar mais 

transparentes os aportes de recursos para as campanhas, reduzir a influência do 

capital privado sobre os parlamentares e os partidos e gerar maior igualdade 

entre os competidores1. 

Por esta razão, o financiamento de campanha se torna fundamental para 

a atividade de representação política e para o perfeito funcionamento do sistema 

democrático. O termo financiar, de acordo com Bourdoukan (2007), está 

relacionado ao ato de custear as despesas de outrem. Deste modo, financiar 

constitui-se como a ação e/ou efeito de patrocinar as despesas de indivíduos, 

partidos e/ou qualquer entidade que necessite de uma rara subvenção, quer seja 

esta material ou financeira. 

Em relação à definição do processo denominado financiamento de 

campanhas eleitorais, tanto a literatura nacional quanto internacional não fecham 

questão em relação à mesma, mas atribuem ao tema, e a seus mecanismos, uma 

grande relevância, pois compreendem que o mesmo pode possibilitar ou não 

maior equanimidade à competição eleitoral, e também porque contribui para com 

o processo de institucionalização da democracia.  

                                                 
1
 No início de 2006, influenciado pela crise política que ocorreu no governo Lula, por iniciativa do senado, foi aprovada 

uma minirreforma eleitoral que passou a vigorar na eleição de 2006, mas só foi efetivamente sancionada a partir de 
2008, conforme veremos no decorrer deste capítulo. 
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Para Campos (2004), existe uma forte correlação entre o financiamento 

de campanhas eleitorais e de partidos políticos e o processo de maturação das 

democracias que se utilizam de modelos diversos para financiar a logística 

eleitoral dos competidores. 

Deste modo, Bourdoukan (2007) observa que o termo financiamento 

político tanto pode se referir ao financiamento de partidos políticos e candidatos 

durante o período eleitoral, quanto ao financiamento de partidos políticos entre 

eleições. A utilização de um mesmo termo para se referir ao financiamento de 

partidos e ao de campanhas é necessária, pois as fronteiras entre essas formas 

de financiamento podem ser frágeis ou até mesmo inexistentes, de acordo com a 

legislação de cada país.  

Para Campos (2004), além de se constituir como uma variável 

importante para o processo de institucionalização da democracia, o financiamento 

de campanhas eleitorais deve ainda encerrar em seus desenhos normatizadores 

a possibilidade de controle por parte dos envolvidos na competição eleitoral 

(partidos, sociedade civil em geral, órgãos governamentais), uma vez que, sendo 

a demanda por recursos financeiros uma questão fundamental para dar 

competitividade a um candidato, a origem e as regras desse financiamento devem 

ser passíveis de controle pela sociedade, ou que ao menos possam oferecer aos 

eleitores pleno conhecimento sobre as regras que se estabelecem em termos de 

captação, uso e prestação de contas sobre os recursos utilizados em períodos 

eleitorais.  

De acordo com Zovatto (2004), existem três modalidades de 

financiamento de campanhas eleitorais e de partidos políticos em voga nas 

democracias mundiais, a saber: 1) sistemas de financiamentos públicos; 2) 

sistemas privados e; 3) sistemas mistos de financiamento. 

O sistema de financiamento público de campanhas eleitorais e de 

partidos políticos consiste no repasse de subvenções públicas, tais como dinheiro, 

tempos nas tvs abertas e/ou fechadas às agremiações políticas que estão 

participando da competição eleitoral, de acordo com as normas vigentes em cada 

país que adotar o referido modelo. 
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Nos sistemas de financiamento privado, segundo Zovatto (2004), os 

recursos destinados ao patrocínio dos partidos políticos são compostos 

exclusivamente de subvenções oriundas da iniciativa privada, como, por exemplo, 

de bancos, empresas e, em muitos casos, de doações realizadas pelos próprios 

cidadãos (pessoa física). 

A modalidade de financiamento misto de campanhas eleitorais e de 

partidos políticos constitui-se, ainda de acordo com Zovatto (2004), como uma 

interação entre as modalidades pública e privada. Deste modo, no sistema misto 

de financiamento de campanhas eleitorais e de partidos políticos (como é o caso 

brasileiro), os partidos políticos e os seus respectivos candidatos podem receber 

recursos tanto dos agentes estatais, quanto dos agentes da iniciativa privada, 

obedecendo-se, obviamente, as disposições legais de cada país. 

Neste sentido, o financiamento de campanhas eleitorais e de partidos 

políticos constitui-se em um objeto que demanda profundas investigações e 

debates, pois possui uma relação direta com o processo de institucionalização da 

democracia, haja vista que tal mecanismo, em muitos casos, está diretamente 

ligado à dinâmica de fortalecimento dos partidos políticos.  

3 Publicidade e Propaganda na Esfera eleitoral 

A atividade de propaganda e publicidade se tornam elementos 

fundamentais para conferir visibilidade aos candidatos que se lançam no mercado 

político e capturar a decisão do eleitor no momento da escolha de seus 

representantes. Manhanelli (2004) informa que a eleição pode ser definida como 

uma gigantesca campanha de comunicação – e, nessa campanha é natural que 

os candidatos e suas equipes lancem mão das mais eficientes técnicas: pesquisa, 

organização gerencial, marketing, meios de comunicação de massa, etc. 

Para Malanga (1979), entretanto, deve-se distinguir as diferenças entre 

os conceitos de propaganda e publicidade para que não haja confusão em sua 

real dimensão. Segundo o autor, a propaganda pode ser conceituada como as 
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diversas atividades que tendem a influenciar o homem, com o objetivo religioso, 

político ou cívico.  

O termo propaganda deriva do latim propagare, que significa enterrar, 

mergulhar, plantar, sendo, portanto, o ato de propagar idéias e doutrinas com o 

objetivo de influenciar o comportamento de outrem. Santos (2006) afirma que o 

termo foi introduzido pelo Papa Clemente VII, em 1597, com o objetivo de 

propagar a fé católica pelo mundo. Modernamente, a propaganda pode ser 

entendida como o conjunto de técnicas e atividades de informação e persuasão 

destinadas a influenciar, num determinado sentido, as opiniões, os sentimentos e 

as atitudes do público receptor (SANTOS, 2006). 

Já a publicidade significa o ato de divulgar ou tornar público aquilo que 

se quer propagar. O termo Publicidade deriva de público (do latim publicus) e 

significa o ato de vulgarizar, tornar público um fato, uma idéia ou uma opinião. 

Neste sentido, enquanto a propaganda procura implantar uma idéia ou uma 

crença na mente alheia, a publicidade procura meios de tornar conhecida essa 

idéia ou opinião. Seu objetivo é despertar na massa consumidora o desejo pela 

coisa anunciada. Para efeito deste estudo, entretanto, os termos publicidade e 

propaganda assumem uma dimemsão única, referindo-se aos elementos 

utilizados pelos candidatos durante a campanha eleitoral para conferir visibilidade 

ao seu nome de forma a conquistar a simpatia e o voto do eleitor. 

Mendes (2007) assevera que, no plano eleitoral, a atividade da 

propaganda pode ser visualizada como técnicas empregadas pelos profissionais 

da área para sugestionar pessoas na tomada de decisões. Seu objetivo consiste 

na divulgação de idéias e opiniões, visando capturar a simpatia do eleitorado e 

obter-lhe o voto.  

Como a propaganda possui o propósito deliberado de influir na opinião 

ou na conduta alheia, no campo do processo democrático tornou-se necessário 

estabelecer determinadas regulamentações, de forma a disciplinar a atividade e 

evitar abusos e excessos. 
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Mendes (2007) relata que, como a política trata de competição, a 

atividade de propaganda pode ser danosa à liberdade e à igualdade desejadas 

pelo ideal democrático. Além disso, a atividade de propaganda pode comprometer 

a imagem, a dignidade, o trabalho e o convívio social dos candidatos, utilizando-

se de trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que degradem ou 

ridicularizem candidato, partido ou coligação. 

Por esta razão, a atividade da propaganda eleitoral não pode prescindir 

de ação pública, que a discipline e imponha limites a sua utilização pelos partidos 

e candidatos, devendo respeitar a Constituição e as leis estabelecidas para esse 

fim.  

No Brasil, o ordenamento jurídico vigente tem procurado impor diversos 

limites à utilização da propaganda como elemento de visibilidade e competição 

eleitoral, com vistas a evitar a competição desleal e o abuso derivado do poder 

econômico, político e das ações consideradas antiéticas ou danosas ao indivíduo 

e à sociedade. Assim, foram proibidos ou disciplinados determinados 

comportamentos vinculados à propaganda eleitoral, tais como:  

 Proganda antecipada - considerada aquela que veicula informações 

ou imagens de candidatos através de outdoors, pinturas, carros-som, rádio, 

televisão, jornal, internet, adesivos, etc. antes do início da campanha, 

determinado pelas autoridades eleitorais;  

 Propaganda que implique em promessa, oferecimento ou solicitação 

de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza;  

 Que perturbe o sossego público com instrumentos sonoros ou sinais 

acústicos; 

 Que prejudique a higiene e a estética urbana, contrariando os códigos 

de postura dos municípios; 

 Propaganda em bens públicos como: árvores, parques, praças, postes 

de iluminação, sinal de trânsito, etc; 
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 Propaganda em bens de uso comum, como: cinemas, ginásios 

desportivos, teatro, lojas, shopping centers, estádios de futebol, restaurantes, etc; 

 Propaganda em bens cujo uso dependa de autorização do poder 

público, como: bancas de jornal e revista, táxis e transportes públicos; 

 Propaganda com a utilização de showmícios e assemelhados. 

Além destes, vários outros itens referentes à propaganda eleitoral foram 

sujeitos à regulamentação, seja para proibir, limitar ou controlar, como: carros de 

som, carreatas, passeatas, distribuição de brindes, internet, rádio, televisão, jornal 

impresso, panfletos, discursos, cartazes, cavaletes, imagens, entre outros. 

O objetivo da intervenção pública na atividade da propaganda refere-se 

à manutenção da isonomia entre candidatos e redução de atitudes e ações que 

possam acarretar competição desleal ou que prejudiquem a honra e a dignidade 

da pessoa humana. Entretanto, não obstante as diversas restrições, dentro da 

perspectiva do financiamento das campanhas eleitorais, os gastos com 

publicidade e propaganda têm se manifestado como a variável mais importante no 

acesso de candidatos e partidos a cargos públicos-eletivos. 

4 O Financiamento de Campanha e Publicidade Eleitoral no Brasil na eleição 

de 2006 

Na legislação brasileira, o financiamento das campanhas eleitorais é 

avaliado a partir de duas variáveis principais: a formação das receitas e a 

composição dos gastos. Segundo a instrução nº. 102 e Resolução nº. 22.250, de 

29/6/2006, do Tribunal Superior Eleitoral, que regulamentou a eleição de 2006, os 

candidatos são obrigados a prestar contas de todas as doações recebidas, bem 

como a anotar, diariamente, todos os dispêndios ocorridos durante a campanha 

eleitoral.  

Na prestação de contas, segundo as determinações do TSE, as receitas 

são assinaladas a partir de seis rubricas principais: 1) doações de pessoas 

físicas, 2) doações de pessoas jurídicas, 3) recursos próprios, 4) recursos do 
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fundo partidário, 5) doações de outros candidatos, comitês financeiros ou partidos 

políticos; 6) receitas decorrentes da comercialização de bens e/ou da realização 

de eventos2.  

Em relação à definição dos gastos, a resolução do TSE considerou 

gastos eleitorais as despesas realizadas nas seguintes rubricas3: 1) confecção de 

material impresso de qualquer natureza e tamanho; 2) propaganda e publicidade 

direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinadas a conquistar votos; 

3) aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral; 4) despesas 

com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das 

candidaturas; 5) correspondências e despesas postais; 6) despesas de 

instalação, organização e funcionamento de comitês e serviços necessários às 

eleições; 7) remuneração ou gratificação de qualquer espécie, paga a quem 

preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais; 8) montagem e 

operação de carros de som, de propaganda e de assemelhados; 9) realização de 

comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura; 10) produção de 

programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda 

gratuita; 11) realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais; 12) aluguel de bens 

particulares para veiculação, por qualquer meio, de propaganda eleitoral; 13) 

custos com a criação e inclusão de página na Internet; 14) multas aplicadas, até 

as eleições, aos partidos ou aos candidatos por infração do disposto na legislação 

eleitoral; 15) doações para outros candidatos ou comitês financeiros; 16) 

produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral4. 

Para efeito desta pesquisa, entretanto, por uma opção metodológica, 

agrupamos os gastos em cinco rubricas principais: 1) publicidade, 2) serviços, 3) 

transportes; 4) locação de bens móveis e imóveis e, 5) outros. Nesta 

classificação, algumas das rubricas assinaladas na legislação eleitoral foram 

                                                 
2
 Para efeito deste artigo, entretanto, as informações referentes às receitas não serão avaliadas, uma vez que nosso 

objetivo é verificar a participação dos gastos com publicidade na composição final dos custos das campanhas eleitorais. 
Por esta razão o trabalho deu destaque apenas às informações referentes aos gastos eleitorais. 
3 Segundo a Lei Nº. 9.504/97, os gastos eleitorais estão sujeitos a determinados limites previamente fixados.  
4
 A partir da eleição de 2006 foram vedados os gastos com confecção, utilização ou distribuição por comitê, candidato, 

ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens 
ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Também foram vedadas quaisquer doações em dinheiro, 
bem como de troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie feitas por candidato, entre o registro e a eleição, a pessoas 
físicas ou jurídicas. 
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fundidas de forma a permitir agrupamentos maiores de despesa. Assim, os itens 

1, 2, 8, 10, 13 e 16 aparecem na rubrica publicidade. Os itens 5, 7, 9 e 11 

aparecem na rubrica serviços. Na rubrica transportes aparece o item 4. Locação 

de bens móveis e imóveis inclui os itens 3, 6 e 12 e na categoria outros foram 

inseridas as rubricas 14 e 15. 

A partir desta classificação, procuramos medir a participação percentual 

dos gastos realizados com publicidade na composição total dos gastos, 

considerando as informações estabelecidas na prestação de contas fornecidas 

pelos candidatos ao TSE na eleição de 2006. Neste sentido, classificamos os 

gastos com publicidade dos deputados por estado e, posteriormente, em regiões 

e, finalmente, no Brasil. Nesta classificação levou-se em consideração apenas as 

prestações de contas dos candidatos efetivamente eleitos em cada estado. 

Devido à diversidade de sistemas eleitorais existentes entre os Estados e 

regiões do país, a composição final dos gastos foi assinalada a partir de duas 

metodologias principais. Uma que estabeleceu uma média ponderada dos gastos 

com publicidade em relação aos outros gastos agrupados por estado, regiões, 

para finalmente possibilitar uma média nacional. E outra que procurou estabelecer 

cenários da participação dos gastos com publicidade em relação aos outros 

gastos a partir de intervalos percentuais entre candidatos, estados e regiões.  

Na avaliação dos resultados foi constatado que, no Brasil, os gastos com 

publicidade e propaganda representam em média 60,1% dos gastos totais 

realizados pelos deputados nas campanhas eleitorais, conforme tabela abaixo. 

Em segundo lugar estão os gastos relacionados aos serviços de terceiros, que 

representaram cerca de 14,3% dos gastos dispensados nas campanhas 

eleitorais. Os gastos com locação de bens e transportes ocupam a terceira e 

quarta colocação, respectivamente, com pouca variação. É válido destacar que os 

gastos com propaganda e publicidade são, seguramente, maiores do que a soma 

dos outros gastos despendidos na campanha eleitoral de 2006, o que evidencia a 

importância desta variável como elemento de promoção das candidaturas e 

aumento das chances de sucesso eleitoral. 
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Tabela 1 - Média dos gastos dos deputados federais brasileiros segundo tipo de 
despesa. Eleição 2006 

Gastos Média percentual 

Publicidade 60,1 

Transporte 8,2 

Locação de bens moveis e imóveis  14,3 

Serviços de terceiros 13,2 

Outros 4,2 

T O T A L 100,0 

Fonte: Prestação de contas dos candidatos – TSE/2006 

Numa avaliação que levou em consideração a proporção dos gastos por 

parlamentar de acordo com intervalos de gastos em relação a cada uma das 

rubricas selecionadas, também foi constatada a grande importância da 

propaganda e publicidade nas campanhas eleitorais.  

Neste sentido, de acordo com os dados da tabela abaixo, foram poucos 

os parlamentares que não realizaram investimentos significativos na atividade de 

publicidade. Apenas 8,2% do total de deputados eleitos em 2006 gastaram menos 

de 20% dos recursos do financiamento de campanha no item publicidade. A 

maioria, entretanto, cerca de 62,2% disponibilizaram entre 41% a 60% dos gastos 

declarados na atividade da propaganda eleitoral.  

Tabela 2 – Faixa de gastos despedidos pelos deputados de acordo com natureza 
da despesa. Eleição 2006 

Gastos Publicidade Transporte 
Locação de 

bens móveis e 
imóveis 

Serviços de 
terceiros 

Outros 

Até 20% 8,2 78,4 72,1 61,5 96,1 

21 a 40% 19,1 25,4 26,5 25,9 3,9 

41 a 60% 62,2 0,2 1,1 8,9 0,0 

61 a 80% 9,6 0,0 0,3 3,6 0,0 

Mais de 80% 0,9 0,0 0,0 0,1 0,0 

T O T A L 100 100 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Prestação de contas dos candidatos – TSE/2006 

As outras atividades necessárias à campanha eleitoral, como transporte, 

locação de bens móveis e imóveis e serviços de terceiros, por mais que também 
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possam ser consideradas importantes para o objetivo da eleição, geralmente não 

ultrapassam 20% dos gastos realizados pelos parlamentares no total das 

despesas estabelecidas nas campanhas eleitorais. 

Tabela 3 - Média dos gastos dos deputados federais brasileiros segundo tipo de 
despesa por região. Eleição 2006 

Região Publicidade Transporte Locação de bens 
móveis e imóveis 

Serviços de 
Terceiros 

Outros 

Norte 58,1 9,2 13,2 15,9 3,6 

Nordeste 62,5 7,1 12,0 13,8 4,6 

Centro-Oeste 54,9 9,6 14,8 15,5 5,2 

Sudeste 61,9 7,3 14,1 12,9 3,8 

Sul 63,1 7,6 11,8 13,6 3,9 

Fonte: Prestação de contas dos candidatos – TSE/2006 

Do ponto de vista geográfico, baseando-se nos argumentos já bastante 

difundidos na literatura sobre a existência de sistemas eleitorais e partidários 

diferentes entre os estados, procurou-se verificar se, no contexto dos custos das 

campanhas, haveria alguma discrepância sobre a influência da publicidade na 

eleição dos deputados entre as regiões que compõem o sistema federativo 

brasileiro. 

Neste sentido, de acordo com os resultados expostos na tabela 3, 

verificou-se que os gastos com publicidade são igualmente relevantes, 

independentemente da área geográfica de atuação do parlamentar. Tanto os 

deputados eleitos no Norte e Nordeste quanto das outras regiões brasileiras 

dispensam grande importância à publicidade como elemento de garantia de 

sucesso eleitoral.  

Na avaliação dos dados, numa perspectiva quantitativa, veriifcou-se que 

os deputados eleitos pela região Sul foram os que tiveram a maior média de 

gastos entre as regiões brasileiras, seguidos do Nordeste e Sudeste. Os 

deputados eleitos pelas regiões Centro-Oeste e Norte foram os que 

proporcionalmente disponibilizaram menores parcelas de recurso para o item 

publicidade em suas campanhas eleitorais. 
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Entretanto, como as variações de gastos entre as regiões não se 

mostraram tão distantes entre si, não se pode afirmar com absoluta certeza da 

existência de estratégias diferenciadas na condução das campanhas eleitorais 

que possam caracterizar padrões distintos de gastos eleitorais com publicidade 

entre as regiões brasileiras. Neste aspecto, para se perceber a existência de 

diferenças geográficas relevantes quanto à condução das campanhas eleitorais, 

talvez fosse necessário um recorte territorial mais expressivo, como estados ou a 

base territorial muncipal de atuação do parlamentar. 

Aspectos importantes do processo eleitoral, como tamanho do 

eleitorado, dimesão territorial dos estados, quantidade de munícipios, número de 

competidores em disputa, magnitude dos distritos, indicadores de 

desenvolvimento socioeconômico, existência de infraestrutura, concentração ou 

dispersão da votação, entre outros, talvez revelassem traços mais significativos 

sobre a condução das campanhas eleitorais, o que exigiria a produção de estudos 

posteriores para essa mensuração, o que, entretanto, não foi contemplado nesta 

pesquisa. 

O que se pode afirmar com absoluta certeza é que os gastos com 

publicidade se configuram como altamente relevantes para o sucesso eleitoral e 

assumem grande importância nas estratégias dos parlamentares, tanto como 

elemento de garantia de visibilidade social que permitem ao eleitor direcionar e 

optar por determinado nome, quanto como elemento de intermediação entre as 

demandas da sociedade e as propostas de políticas públicas apresentadas pelos 

candidatos no mercado de votos. 
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