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Não é apenas quando o assunto é futebol que argentinos e brasileiros são grandes rivais. Na 
propaganda o campo também está ficando de batalha. Isso porque, tempos depois da crise que 
abateu os nossos vizinhos, muitos profissionais que migraram para a Europa em busca de 
trabalho estão retornando à Argentina e ajudando a elevar a qualidade do que o país produz na 
propaganda. "O trabalho dos argentinos está muito bom, não apenas na publicidade como no 
cinema", destaca o jurado brasileiro na categoria Film, Jader Rossetto. O publicitário, que fala 
direto da Riviera Francesa, é VP de criação da agência Fischer América, e lembra ainda que os 
argentinos deverão surpreender no 53 Festival Internacional de Publicidade.  
 
Para Rossetto, a presença da Argentina no evento que começou ontem e vai até o dia 24 
(sábado), em Cannes, está ligada à maior qualidade das agências, que ainda vêm ganhando 
novos nomes. "Os argentinos falam para um país do tamanho de São Paulo, é diferente, e ainda 
existe uma ligação forte com a Europa, por exemplo", diz o VP.  
 
Mas não é força dos argentinos que diminuirá a potência dos brasileiros em Cannes. No total, 
foram registradas 24.862 inscrições de 81 países. O volume de peças levadas pelo Brasil foi de 
2.537, aumento de 15% sobre 2005. Neste ano, mais uma categoria faz sua estréia, a Promo 
Lions (marketing promocional).  
 
Rossetto diz que como sempre o País está bem cotado no evento, mas prefere evitar o 
entusiasmo exagerado. "Acho que deveremos ter uma quantidade de prêmios parecida com a do 
ano passado", afirma o VP. O filme em que Maradona aparece vestindo a camisa do Brasil (criação 
da Duda Propaganda para o cliente Guaraná Antarctica, da AmBev) chega ao festival com grande 
expectativa de sair de lá com o cobiçado Leão.  
 
Do total de categorias do festival, quase todas tiveram aumento de inscrições em relação ao ano 
passado, com exceção de Radio Lions e Film Lions, além de Direct que registrou a queda mais 
acentuada (-6,51%).  
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