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Termina hoje o Wave Festival in Rio, festival Latino Americano de Comunicação, que reuniu 
mais de 1,5 mil trabalhos publicitários de diferentes países. "O evento foi um sucesso. Na 
edição de estréia reuniu um volume de trabalhos da mais alta qualidade. Além disso, 70 
profissionais da publicidade latino americana formaram o júri e premiaram os trabalhos que 
realmente fazem a diferença no mercado publicitário", comenta o presidente do Grupo M&M, 
organizador do festival, José Carlos de Salles Gomes Neto.  
 
Os trabalhos foram divididos em sete categorias: Film, Press/Outdoor, Direct, Cyber, Promo, 
Radio e Design. Os Grand Prix foram conquistados em apenas quatro categorias. Em Cyber 
(Internet), o Grupo W, do México, levou a premiação máxima com o trabalho criado para o 
cliente Unilever (Rexona). Já a Sunset Comunicação foi agraciada na categoria Direct, leia-se 
marketing direto, pela campanha para o restaurante Yamaii.  
 
Na categoria Filme, o Grand Prix foi para a agência F/Nazca, para o filme criado para o cliente 
Unimed, e em Press, Impresso, a agência Publicis levou o prêmio pelo anúncio criado para a 
Universidade Mackenzie. A peça também ganhou um Leão em Cannes, no ano passado. Já as 
categorias Design, Outdoor e Rádio não tiveram a premiação máxima do festival deste ano.  
 
"O evento tem tudo para se torna o festival mais importante da América Latina", afirma Salles 
Neto. O executivo faz a afirmação tendo como base a preocupação que as agências tiveram na 
escolha dos trabalhos inscritos. "Todo o material inscrito foi de um altíssimo nível, não só por 
parte das agências brasileiras, como também das agências dos outros países participantes", 
completa Salles Neto. O executivo lembra que a publicidade brasileira serve de espelho para 
muitos países da América Latina. "Os profissionais admiram a criatividade da publicidade 
brasileira. Se tirarmos a Argentina, que também tem ótimos trabalhos, o Brasil está um 
degrau acima dos outros países da região", afirma Salles Neto.  
 
Brasil lidera investimentos  
 
O presidente do Grupo M&M conta que o investimento na publicidade brasileira atingiu US$ 
14,5 bilhões no ano passado. "Precisamos somar todos os investimentos em publicidade dos 
outros países da América Latina para chegarmos próximos desse valor", conta Salles Neto. "O 
volume de investimento em publicidade no Brasil é muito grande, bem acima do dos outros 
países", completa Salles Neto.  
 
A categoria Promo (promoção) obteve dois ouros, duas pratas e nove bronzes, mas nenhum 
Grand Prix. O mesmo ocorreu com o júri de Design, presidido pela colombiana Misty Wells 
(Wells & Zeo Asociados), que definiu três Waves de ouro, cinco de prata e oito de bronze, mas 
decidiu não conceder o prêmio máximo. Em Rádio, os ouros foram para Talent e F/Nazca, para 
as campanhas realizadas para as empresas Semp Toshiba e SOS Mata Atlântica, 
respectivamente.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 e 22 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C10. 


