
Ministro Gushiken conclama mídia para "educação em massa"   
     
O ministro Luiz Gushiken, da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da 
Presidência da República, foi o último palestrante do primeiro dia do 4º Ebap – Encontro Brasileiro 
de Agências de Publicidade, que acontece em Brasília nesta terça-feira, dia 5, e vai até a próxima 
quinta-feira, dia 5.  
 
No seu discurso, Gushiken pediu a adesão da mídia à segunda fase do projeto de parceria público-
privada na área de publicidade, iniciada com o esforço “O melhor do Brasil é o brasileiro”. Esta 
nova etapa terá fins educativos, exaltando ações positivas, como incentivo à leitura e a hábitos 
saudáveis.  
 
“Quando necessita de uma comunicação de alta freqüência na mídia, de um trabalho de educação 
em massa, o Governo não conta com recursos para fazer o que gostaria de fazer. Como quero 
resolver este problema, para fazer o trabalho de educação de massa me proponho a ser o 
articulador para reunir os protagonistas que podem ajudar o povo”, frisou Gushiken, pedindo 
explicitamente o apoio de Roberto Civita (Abril) e Octavio Florisbal (Globo), que o ouviam 
sentados na primeira fila, além de toda a mídia nacional.  
 
O presidente da Abap, Dalton Pastore, informou que apresentará amanhã no plenário do Ebap as 
duas opções de slogan para a campanha: “Um bom exemplo. Tudo começa por aí” e “Um bom 
exemplo. Essa moda pega”, ressaltando que, pessoalmente, prefere a segunda versão. Ambas 
foram criadas pela Duda Mendonça Propaganda e já contam com anúncio, comerc ial e spots 
produzidos.  
 
Para as primeira veiculações, Gushiken pretende contar com a adesão voluntária da mídia. Numa 
segunda etapa, o ministro irá pessoalmente solicitar o apoio de entidades empresariais para 
veiculações pagas.  
 
Gushiken citou como exe mplo os contatos que já tem feito com a entidade que reúne os 
laboratórios de medicamentos para o custeio da veiculação de peças ensinando a população a não 
automedicar-se.  
 
Pastore, por sua vez, acredita até mesmo que a iniciativa de Gushiken poderá trazer novos 
anunciantes à mídia. Para o presidente da Abap, a campanha de incentivo à leitura poderá ser 
patrocinada por fabricantes de papéis, assim como outra de educação no trânsito seria bancada 
por montadoras ou seguradoras.  
 
Gushiken reforçou sua crença no fato de a propaganda ser uma ferramenta-chave na divulgação 
de qualquer informação, seja relativa ao marketing das empresas, seja em colaboração a causas 
sociais.  
 
Antes de encerrar, Pastore aproveitou para dar um panorama sobre o momento atual da indústria 
da comunicação, que, segundo ele, emprega cerca de 150 mil pessoas no Brasil, sendo 30 mil nas 
4 mil agências de publicidade espalhadas pelo País.  
 
Segundo o presidente da Abap, o mercado brasileiro encerrou o ano de 2003 com cerca de R$ 16 
bilhões investidos em mídia e outros R$ 16 bilhões destinados a outras atividades de comunicação 
de marketing, como a promoção e o merchandising nos pontos-de-venda. Em 2004, teria havido 
um crescimento da ordem de 5% no mercado publicitário, o que estimula a entidade a trabalhar 
com a perspectiva de um incremento superior a este índice para 2005. 
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