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Um filme brilhante criado extraoficialmente para a campanha do presidente americano Barack 
Obama mereceu do júri uma menção honrosa no festival, o que nunca havia acontecido. 
Aproveitando o sucesso que o comercial "Wassup" fez em 2000, a Believe Media de Los 
Angeles criou o filme "True Vote", uma excepcional continuação do premiado comercial agora 
com foco na campanha de Obama. Sem fazer referência a qualquer anunciante, ele resgatou 
os personagens caricatos do comercial "Wassup", que divulgava Budweiser, e apresentou-os 
corno seriam nos dias de hoje. 
 
A primeira cena traz o texto: oito anos depois. A partir daí, vemos um dos personagens 
entediado até que toca o telefone e um dos outros protagonistas da premiada campanha 
aparece em telefone público em meio à guerra do Iraque. Ele faz a pergunta clássica: 
"Wassup?". A partir daí, o filme serve .como pano de fundo para que os principais problemas 
enfrentados pelos americanos sejam apresentados. Um deles está sem casa, sem emprego, 
enquanto o outro chora ao ver os índices da bolsa despencarem em uma tela do computador. 
Um terceiro personagem chama no interfone da entrada da casa. A cena mostra que ele está 
em meio a um furacão, referência clara ao Katrina. A cada momento um deles vai pegando o 
telefone e falando o clássico cumprimento "wassup", mas agora em situações difíceis, bem 
diferentes da alegria mostrada no filme originalmente criado para Bud. 
 
No fim, um deles olha para a TV e vê a imagem de Obama e sua mulher. Ao que o outro 
pergunta: "Wassup?". Ele responde: "Mudança". Neste momento, entra o conceito da ação 
pedindo voto verdadeiro. Uma carteia traz um texto com a informação de que as opiniões 
mostradas no filme são de quem fez o comercial e não expressam de forma alguma uma 
posição da Anheuser-Busch, empresa que detém a marca Budweiser. 
 
Apesar de não ter sido criado com fins comerciais, sem ter tido sequer a aprovação de um 
cliente, o júri achou que o filme, que tem dois minutos, teria que ser prestigiado pelo seu 
brilhantismo. 
 
"Por não ter cliente, achamos que seria injusto com os outros trabalhos que ele ganhasse 
Leão. Mas sem dúvida tinha que ser premiado", apontou Lubars. Sophie acrescentou que não 
seria justo algo tão brilhante não fazer parte do show. "Mas é injusto ter que concorrer com 
trabalhos que têm que passar por aprovação", disse. Ela informou que ele foi inscrito na 
categoria de mensagens públicas, na subdivisão de mensagens religiosas e políticas, mas que, 
para ela, não se encaixa nem aí. "Não representa a opinião de uma empresa, nem da 
campanha do Obama, talvez nem tivesse sido aprovado oficialmente. E não tem categoria. É 
fenomenal, mas não sei se a organização deveria ter aceitado a inscrição". Por causa do 
ineditismo, o júri abriu uma exceção para que ele fosse prestigiado. 
 



 
 
Fonte: PropMark, São Paulo, 29 jun. 2009, p. 29-35. 


