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CAMPANHA

Secom dobra gastos com Facebook e diz que não vai
aderir a boicote
08/07/2020 • 07:01

Palácio do Planalto | Daniel Marenco/Agência O Globo

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) afirmou que não vai

aderir ao boicote que anunciantes no Brasil e no exterior estão fazendo ao Facebook

como resultado da campanha “StopHateforProfit” ("Pare de lucrar com o ódio", em

tradução livre). Em nota enviada ao GLOBO, a Secom disse que não caberia à

secretaria apoiar esse tipo de campanha. Dados do sistema de pagamentos da Secom

mostram que o órgão dobrou os gastos com anúncios no Facebook entre os primeiros

semestres de 2019 e 2020.

A campanha “” começou nos Estados Unidos por conta da proliferação de mensagens

de ódio contra a comunidade negra após o episódio após a morte de George Floyd, um
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americano negro asfixiado até a morte por um policial branco.

Centenas de multinacionais como Coca-Cola, Puma e Unilever avisaram que

deixariam de pagar por anúncios no Facebook por entenderem que a rede social

comandada por Mark Zuckerberg não vem fazendo o suficiente para coibir a

proliferação de discurso de ódio na plataforma.

A campanha também ganhou adesões no Brasil, principalmente das filiais de

multinacionais que aderiram internacionalmente.

Apesar das adesões no Brasil, a Secom diz que não vai aderir ao boicote. Segundo o

órgão, “não cabe à Secretaria de Comunicação apoiar uma campanha decidida

exclusivamente por anunciantes”.

"A Secretaria Especial de Comunicação Social procura sempre realizar investimentos

na comunicação digital para atingir os públicos-alvo de cada campanha. No entanto,

como órgão do governo federal, não cabe à Secretaria de Comunicação apoiar uma

campanha, decidida exclusivamente por anunciantes”, afirma.

Em outro trecho da nota, a Secom diz se pautar pela “ética” e “zelo” na aplicação dos

recursos da publicidade institucional.

“O que a Secom faz, regularmente, é se pautar pelo respeito à Ética, pelo zelo na

aplicação do recurso público e pela cobrança permanente do Google, Twitter e do

Facebook do correto direcionamento da publicidade institucional”, disse a Secom.Para

o órgão, o Facebook é um dos principais canais de veiculação de publicidade

institucional. Entre 2019 e 2020, a verba destinada à empresa mais que dobrou.

No primeiro semestre de 2019, a Secom pagou R$ 1,12 milhão ao Facebook. Em 2020,

o valor foi de R$ 2,3 milhões, um crescimento de 105%. Mais da metade desse valor,
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R$ 1,28 milhão, foi destinada a anúncios pagos como parte da campanha do governo

para melhorar a sua imagem no exterior.

O segundo maior gasto no semestre (R$ 338 mil) foi com a campanha para promover

o programa Pátria Voluntária, conduzido por um conselho presidido pela primeira-

dama Michelle Bolsonaro. Não há menção específica a gastos com o Facebook para

campanhas sobre a epidemia de Covid-19, por exemplo.

Secom é investigada por anúncios em sites bolsonaristas

A decisão de não aderir ao boicote ao Facebook acontece em meio a uma série de

investigações sobre a gestão das verbas publicitárias administradas pela Secom.

O órgão é alvo de investigações conduzidas pelo Ministério Público Federal (MPF) no

Distrito Federal. Em uma delas, o órgão apura as suspeitas de que a Secom teria

direcionado, deliberadamente, recursos a sites e canais do YouTube bolsonaristas.

Em maio, um relatório encomendado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito

(CPMI) das Fake News mostrou que mais de 2 milhões de anúncios pagos pela Secom

foram veiculados em sites bolsonaristas e em canais considerados inapropriados como

aplicativos que divulgam resultado do jogo do bicho e até mesmo conteúdo

pornográfico.

A Secom se defendeu argumentando que as veiculações ocorreram por conta do uso

da chamada “mídia programática”, um sistema automatizado contratado junto ao

Google (outras empresas também oferecem este serviço) que automatiza a

distribuição de anúncios com base no público-alvo determinado pelo cliente.

O Google, por sua vez, disse que os clientes, como a Secom, têm acesso a um sistema

para vetar a veiculação de anúncios de sites específicos ou de categorias inteiras.
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