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Uma das poucas agências brasileiras que mantém uma estrutura especializada no atendimento 
de contas públicas, a Link Comunicação & Propaganda tem agora nas mãos o desafio de 
transformar a educação em uma das principais marcas do Brasil. A Link venceu a concorrência 
pela conta do Ministério da Educação (MEC) há menos de um mês e trabalha em ritmo 
acelerado para colocar na rua campanha que vai apresentar à população o PDE (Plano de 
Desenvolvimento de Educação). A agência disputou a licitação com Casablanca, 
Lew’Lara\TBWA, DPZ e Paim. A verba do MEC para 2008 é de R$ 15 milhões.  
 
A Link conta a seu favor com a boa reputação do ministro Fernando Haddad e o aumento de 
recursos do ministério, como o Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério), que este ano terá cerca de R$ 4 bilhões para 
aplicação em programas de qualificação profissional, entre outros, e que deve chegar a R$ 7 
bilhões em 2010.  
 
Por outro lado, a agência tem pela frente a tarefa de mobilizar a sociedade em torno da idéia 
de que para a educação melhorar é necessário a mobilização popular e elevar a auto-estima do 
aluno e professor, em um dos momentos em que mais se discute a qualidade do ensino 
público no País.  
 
O conceito da nova campanha para o MEC é baseada em conselhos simples como “Vá à escola 
de seus filhos”, “Vá às reuniões da escola. Dê sua opinião, ela é muito importante” ou ainda 
“Acredite: a qualidade da escola pública está melhorando”. “O desafio é grande, pois cerca de 
1.700 municípios brasileiros têm notas muito baixas no Ideb (Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica). Decidimos por uma linha de comunicação que vai contar histórias e mostrar 
personagens reais para dar mais força à idéia de participação popular”, contou Edu Henrique, 
diretor de criação da Link. 
 
Boa fase 
 
A agência dos sócios Edson Barbosa (presidente e sócio majoritário), Fernando Valente Simões 
(diretor financeiro e administrativo) e Frederico Navarro e Melo (diretor de atendimento e 
operações) atravessa um dos melhores momentos, desde que Edson Barbosa se associou à 
Link  há dez anos. O jornalista e publicitário baiano tem mobilidade no meio político e uma 
trajetória dedicada à comunicação institucional em todas as esferas públicas. 
 
No auge da crise do Mensalão, a Link foi responsável pela comunicação do PT e a pré-
campanha pela reeleição de Lula em 2006 – em um momento em que grandes agências de 
publicidade fechavam seus departamentos de marketing político. Além disso, também na 
época administrou a crise institucional dos Correios, empresa abalada pelas denúncias de 
corrupção por causa do valerioduto. 
 
Entre outras concorrências públicas, a Link também está na disputa por parte da conta dos 
Correios. Uma das licitações mais complicadas da história da instituição, a ECT (Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos) abriu processo licitatório há mais de um ano, que está 
paralisado na Justiça Federal. Hoje, além do MEC, a Link é a agência máster do Governo de 
Pernambuco, cuja verba publicitária é de R$ 14 milhões, e também do Governo de Sergipe, 
com verba estimada de R$ 10 milhões, entre outras contas menores. A agência também foi 
responsável pela campanha vitoriosa de Eduardo Campos (PSB) em Pernambuco e atendeu no 
governo FHC ao Ministério da Agricultura, da Pesca e Transportes.  
 
“Estamos em um momento de consolidação do trabalho. Uma das metas é, sobretudo, ampliar 
o atendimento ao governo federal, na expectativa pela vitória definitiva na concorrência pela 
conta dos Correios. Estamos sempre pronto a ampliar o atendimento ao governo”, afirmou 
Barbosa. 
 



Outra novidade é que a Link se prepara para a abertura de um escritório em São Paulo até o 
final do ano e está de mudança para o prédio da Varig em Brasília. “Chegamos a um ponto que 
consideramos importante fixar base em São Paulo, do ponto de vista estratégico para o 
atendimento dos nossos clientes e também pelas oportunidades de mercado”, explicou 
Barbosa. A agência mantém escritórios em Salvador, Brasília, Recife e Fortaleza, realizando 
trabalhos pontuais de consultoria para políticos e autarquias.  
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 25 ago. 2008. p. 25.   


