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Começa hoje no Rio o mais novo festival para a propaganda latino-americana  
 
Com a ambição de vir a ser o grande prêmio publicitário da América Latina, começa hoje e se 
estende até quarta-feira no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, o Wave Festival. “Nos 
inspiramos no Festival de Publicidade de Cannes, na França, que acontece num lugar 
charmoso, à beira-mar, e reúne a nata dos profissionais do segmento, como faremos aqui. Só 
que nos focamos nos que atuam em países latinos”, diz João Carlos Salles Neto, presidente do 
Grupo Meio & Mensagem, patrocinador do evento. 
 
Quatro anos depois de a idéia ter surgido e com investimentos de R$ 4 milhões, o Wave 
Festival in Rio vai julgar 1,6 mil trabalhos inscritos pelas agências nas categorias 
tradicionalmente celebradas nesse tipo de premiação: anúncios impressos; comerciais para 
televisão; peças para rádio; ações de promoção; estratégias de marketing direto; propaganda 
para a internet; e até mesmo design aplicado a produtos e serviços (que também estréia este 
ano no Festival de Cannes). 
 
Entre os presidentes de júri estão os argentinos Pablo del Campo, da Del Campo Nazca Saatchi 
& Saatchi, e Martin Hazan, da MRM Worldwide; o chileno Tony Sarrota, da Bravo Young & 
Rubicam; e a colombiana Misty Wells, da Misty Wells & Zea Associados. Os outros três 
presidentes de júri são brasileiros. Ao todo, são 61 jurados, sendo 27 brasileiros e 34 de 
outros países latino-americanos. 
 
A reconhecida fartura de premiação no meio publicitário, somada ao fato de já existir na 
Argentina um evento voltado para o mercado latino - o Festival Ibero-americano de 
Publicidade (FIAP), realizado desde 1969 -, não inibiram o Grupo M&M de levar em frente a 
proposta de realização de mais um evento do gênero. 
 
“A publicidade e os profissionais do setor no Brasil são muito respeitados e já era hora de 
termos aqui um prêmio voltado para o mercado latino, que vive um momento de expansão”, 
avalia Salles Netto. “Não houve qualquer resistência de fora quando começamos a viajar para 
conversas que viriam a viabilizar o Wave no Rio.” 
 
Durante a corrida para o Oscar Latino da publicidade haverá também a apresentação de um 
ranking sobre o desempenho das agências da região. Será apresentado durante a palestra de 
Donald Gunn, criador e gestor do Gunn Report, uma publicação independente que desde 1999 
monitora o negócio da propaganda no mundo.  
 
O levantamento feito para o Wave Festival leva em conta, como é hábito no setor, um 
monitoramento da premiação das agências latino-americanas nos últimos cinco anos. 
 
Em sua palestra, Gunn, conforme contou ao organizadores do evento, vai relatar o processo de 
consolidação criativa de agências como a argentina Del Campo Nazca S & S e das brasileiras 
AlmapBBDO, DM9DDB e F/Nazca Saatchi & Saatchi. Vai também falar os cases de sucesso, 
realizados por profissionais dessas empresas, que ganharam repercussão no cenário mundial. 
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