
revolução digital transformou para
sempre a propaganda - e a América
Latina é uma das regiões que mais

inovam no setor. Foi isso o que mostrou o
primeiro Wave Festival in Rio, na semana
passada. O evento, que toma emprestado o
nome da canção composta por Tom Jobim
em 1967, ocupou o hotel Copacabana Pala-
ce, onde foram exibidas 1.500 peças publi-
citárias. Para avaliá-las, havia 70 jurados de
Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México,
Uruguai e Venezuela. "Já era tempo de ter-
mos um grande festival que representasse
toda a América Latina", afirma José Carlos
Salles Neto, presidente do grupo editorial
Meio & Mensagem e idealizador do Wave.

No evento, pôde-se ver quanto a internet
e a criatividade latino-americana têm ino-
vado a publicidade mundial. Nos bastidores
do Wave, muitos diziam que publicitários
latinos consagrados internacionalmente de-
sistiram de inscrever seus trabalhos na cate-
goria Cyber, dedicada a meios digitais, por

entender que os brasileiros são imbatíveis
nessa área. "No final, o vencedor foi uma peça
mexicana", diz Salles Neto. A campanha pre-
miada, feita para uma marca de desodorante,
tem formato de um game e funciona num
site interativo na internet. Nele, o divertido
personagem Fermín precisa superar uma
série de obstáculos para sobreviver.

A premiada propaganda mexicana é um
exemplo de como o campo de atuação da
publicidade extrapolou a mídia tradicional.

"Um exemplo são os curtas-metragens que
a montadora BMW inscreveu no festival de
Cannes em 2003", diz o publicitário Tomás
Lorente, presidente do júri nas categorias
Press (impresso) e Outdoor, ambas patroci-
nadas por ÉPOCA. "Eram filmes feitos para
a internet. De tão inovadores, o festival pre-
cisou criar uma nova categoria só para poder
premiá-los." O novo troféu criado em Cannes
é o Leão de Titânio. Ele premia as idéias mais
inovadoras e as que melhor utilizam a con-
vergência entre mídias. Desde que surgiu, é
um dos mais cobiçados pelos publicitários.

Responsável pelo relatório anual Gunn
Report, que desde 1999 destaca o melhor
das principais premiações da propaganda,
o inglês Donald Gunn foi uma das estre-
las internacionais do evento. Para ele, o
Wave Festival tem um papel importante
para o futuro da propaganda. "Eventos
assim são fundamentais para o mercado.
São oportunidades de vermos novidades,
idéias frescas. É onde as baterias são re-
carregadas", afirma. Como é o mais jo-
vem dos festivais de propaganda, o Wave
se distingue ao dar valor ao que ela tem
de mais inovador: seu lado interativo.
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