
ANDRESSA MARTINS*
DE GRAMADO (RS)

O
I6° Festival Mundial
de Publicidade de Gra-
mado, que aconteceu
entre os dias 13 e 15 de
junho, de certa forma

preparou o espírito do mercado para
o que vinha em Cannes, uma semana
depois. O tema central "A criativida-
de à frente das novas tecnologias" se
alinhou ao espírito das mudanças do
festival francês - mais convergente,
multimídia e, por isso, integrador.
Para quem acompanha o festival des-
de as suas primeiras edições, é fácil
perceber o crescimento do encontro
gaúcho, considerado o maior even-
to do setor na América Latina e o se-
gundo maior evento de publicidade
do mundo, perdendo apenas para o
Festival de Cannes. Em número de
inscrições, ao menos, os dados são
positivos. Ao todo, foram inscritas
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3072 peças, envolvendo 383 agências
de propaganda do Brasil.

A abertura contou com a pre-
sença dos governadores Yeda Cru-
sius (RS), Roberto Requião (PR), e
do governador em exercício de Santa
Catarina, Leonel Pavan. Na solenida-
de foi entregue a Medalha Maurício
Sirotsky Sobrinho a seis personali-
dades e placas de reconhecimento a
27 publicitários latino-americanos.
O patrono do festival, o publicitário
Roberto Duailibi, da DPZ/Brasil, pro-
feriu a conferência inaugural fazendo
um balanço de sua vida profissional e
afirmando que dedicou seu "passado
para a construção do futuro." Para o
decano do mercado, a função da pu-
blicidade é tirar as pessoas de seus
invólucros, de suas amarras e levá-
las a assumir atitudes com relação à
vida. Duailibi presidiu por duas vezes
a Associação Brasileira de Agências
de Propaganda (Abap) e, com sua
agência, criou ícones como o garoto-
propaganda da Bombril, o baixinho

da Kaiser e o franguinho da Sadia. As
palestras mais concorridas foram dos
publicitários japoneses da Dentsu; do
designer Hans Donner; do presidente
da África Comunicação, Nizan Gua-
naes, e do presidente da Borghierh
Lowe/Brasil, Ehr Ray.

• Futuro imediato
Antecipando um tema que entra

com força na agenda da mídia e da
publicidade no segundo semestre des-
te ano, o Festival de Gramado incluiu
na pauta as tecnologias de televisão
digital e um painel, pontualmente,
discutiu o cenário da TV digital no
Japão. Ken Aihara, executivo de mídia
da Dentsu, disse que neste momento
a TV Digital está sendo viabilizada em
Tóquio e no segundo momento será
espalhada por todo território japonês.
"A penetração começa pela venda de
aparelhos", comentou. Mesmo com a
alta demanda por aparelhos de LCD
e plasmas, o grande entrave é que as
pessoas usem de fato a interatividade



e que apreciem o que está sendo feito
pelos anunciantes, ou seja, uma mu-
dança de hábitos dos consumidores. A
partir de 24 de julho de 2011 o gover-
no japonês vai encerrar a transmissão
analógica. Atualmente há cerca de 100
milhões de pessoas recebendo o sinal
e 20% já utilizam no sistema digital.
Segundo Noriyuki Shutto, um dos
diretores executivos da Dentsu, a pu-
blicidade sofrerá grandes alterações.
Hoje, no Japão ainda não há geração
de receita proveniente de ações de inte-
ratividade e o mercado anunciante vai
exigir que a criação se reinvente. "Tem
de parar de copiar idéias importadas
dos Estados Unidos e criar suas pró-
prias. Propaganda é um negócio lo-
cal. O Brasil, por exemplo, já tem uma
identidade própria, só é preciso desen-
volvê-la mais", criticou.

Aproveitando o barulho do Fes-
tival, a Rede Record fez a sua entrada
oficial no mercado gaúcho na primeira
noite do evento, durante jantar no Ho-
tel Laje de Pedra, do qual participaram
a governadora do estado, profissionais e
executivos de agências de propaganda,
anunciantes e imprensa. Durante seu
discurso, Yeda Crusius saudou o grupo
paulista que chega ao Rio Grande do
Sul."A vinda da Record é extremamente
importante para termos mais informa-
ção, mais opiniões e, principalmente,
por levar o nosso estado para todo o
Brasil e também para o mundo", avaliou

Yeda. O presidente da Rede Record, Ale-
xandre Raposo, e todos os seus executi-
vos no Rio Grande do Sul reiteraram a
intenção e os planos de investimentos
pesados nos veículos adquiridos de
Caldas Jr. e não deixaram de exclamar
que a empresa vem pronta para "fazer
o melhor" e brigar pela liderança loca-
lo. Em contrapartida, o Grupo Pam-
pa, que transmitia o sinal da Record,
anunciou sua afiliação à RedeTV!.

Ao final do evento, o presiden-
te desta edição, Airton Rocha, fez

uma avaliação positiva do Festival,
que teria atingido todos os obje-
tivos, do conteúdo dos debates ao
envolvimento dos profissionais e
estudantes do setor. "O encontro
foi muito produtivo para mostrar
os caminhos e como as novas tec-
nologias vão impactar nosso negó-
cio", afirmou, referindo-se, princi-
palmente à expectativa pela chega-
da da TV Digital. •

*Colaborou Maicon Bock.
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