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Publicitários que participam do Wave Festival in Rio apostam que o evento será um gerador de 
negócios entre os países da América Latina e um fórum de debates sobre a indústria da 
propaganda e da comunicação, o que consideravam uma lacuna para o mercado da região, na 
comparação com outros países. O festival termina hoje, com o Brasil dominando as 
premiações. Com a divulgação dos vencedores das categorias Press (mídia impressa) e 
Outdoor, o país soma 140 dos 176 prêmios (ouro, prata e bronze) concedidos. Hoje, será 
conhecida a Agência do Ano. 
 
Na opinião do presidente do Grupo Meio & Mensagem (organizador do Wave), José Carlos 
Salles Neto, o festival será também um passo para movimentar fusões e aquisições entre 
empresas brasileiras e dos demais países latino-americanos. Segundo ele, o fato de o Brasil ter 
liderado as premiações é natural, não só por sediar o evento, mas por ter maior 
representatividade: o volume movimentado pelo setor publicitário do país (produção, gastos 
em mídia e resultado das empresas), de US$ 14,5 bilhões em 2007, é maior que a soma das 
demais nações da América Latina. 
 
— Grandes negócios se iniciam em Cannes. Criamos o Wave para ser o que Cannes é para o 
mundo. A visão de quem veio ao festival foi muito positiva, e isso certamente será 
disseminado em seus países — afirmou Salles Neto. 
 
Para o presidente da DM9DDB, Sérgio Valente, o grande diferencial do evento foi ter se 
tornado um fórum de discussão da indústria da propaganda. 
 
— Cannes é uma disputa, um aprendizado e também business. Se o Wave fosse só um festival 
para premiações eu não teria apoiado. Por ser um lugar de discussão da indústria e, 
futuramente, um fórum para novos negócios, certamente vai funcionar. 
 
Geraldo Azevedo Rocha, presidente de Soluções Integradas da Neogama, acredita que o 
evento já está ganhando em representatividade e, com o tempo, irá se fortalecer como um 
formador de debates. Para Adilson Xavier, presidente da Giovanni+Draftfcb, a tendência do 
festival é crescer como um fórum de discussões para a América Latina: 
 
— Essa é a vocação do evento, e fechar negócios será uma consequência. O festival já deveria 
estar acontecendo há mais tempo, mas agora vai suprir a necessidade que temos de um 
evento de porte com essa vocação. O tempo vai ajudar também a fazer com que os outros 
países aumentem suas participações. 
 
O Wave tem patrocínio do GLOBO, da Rede Globo, do Terra e da "Folha de S.Paulo", além do 
apoio da revista americana "Advertising Age".  
 



 
 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 21 maio 2008. Economia, p. 25. 
 


