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A nova campanha do MEC (Ministério da Educação) divulga os resultados do Ideb (Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica). 
 
Criada pela Casablanca, que tem contrato com o anunciante até o final deste mês, a 
comunicação estréia nesta segunda feira (23) e prevê a utilização do meio TV, rádio e revistas 
para informar sobre os resultados dos esforços que o governo tem feito para melhorar a 
qualidade da educação pública no País. 
 
O Ideb auxilia na identificação das escolas, municípios e estados que precisam ter melhor 
gestão e receber mais investimentos para alcançar índices mais altos. A idéia do MEC é que a 
educação no Brasil chegue ao nível 6 – o mesmo de países desenvolvidos – até 2022. 
Atualmente, o índice brasileiro é de 4,2. 
 
O anúncio, criado por Ralfe Braga e Luiz Coelho, diz que a educação é um compromisso de 
todos. A escolha de Hermila Guedes (“O Céu de Suely”) para protagonizar a peça é justificada 
por Leonardo Garofalo Lobos, diretor de atendimento da Casablanca, por sua “leveza, 
credibilidade e simpatia para um tema que exige participação e engajamento”. Atriz já 
protagonizou outra campanha do MEC. 
 
Licitação 
No último dia 13, o MEC divulgou a pontuação das propostas técnicas entregues em licitação 
que escolherá uma agência de publicidade para atender sua comunicação. 
 
A melhor colocada foi a Link Bagg, com 94,76 pontos, seguida de Casablanca (90,93), DPZ 
(87,33), Paim (87,12), Lew’Lara\TBWA (85,64), Chagas & Chagas (76,29), e Big Grandes 
Idéias (67,04). As agências Matriz e Wired não pontuaram e foram desclassificadas por 
descumprirem a cláusula 10.4.4 do edital, que exigia a não identificação da agência no 
envelope da proposta técnica. 
 
Embora tenham ficado com a sexta e a sétima colocações, respectivamente, Chagas & Chagas 
e Big Grandes Idéias também foram desclassificadas, neste caso por não atenderem o disposto 
da alínea B do item 8.4, que pedia uma pontuação mínima de 80 pontos. 
 
O processo de licitação do MEC escolhe a agência de acordo com a melhor proposta técnica, 
por isso, é quase certo que a Link Bagg fique com a conta. 
 
A última fase do processo será a abertura dos envelopes com as propostas de preço, nesta 
terça-feira (24). Nesta segunda (23) é o último dia para que as agências possam entrar com 
recursos. Nos últimos três anos, a conta do MEC foi dividida entre Lew’Lara\TBWA e 
Casablanca. 
 
 

Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 23 jun. 2008. p.38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


