
Caro amor de verão
África é condenada a pagar indenização que pode chegar a cerca
de R$ 6 milhões à Fischer América por causa de Zeca Pagodinho

CARLOS COELHO

A África foi condenada pela
Justiça na semana passada a
indenizar a Fischer América
por danos morais e materiais
por causa de um episódio que
envolve o cantor Zeca Pagodi-
nho. Em março do ano passado
a agência de Nizan Guanaes
promoveu a ruptura de contra-
to do cantor com a Nova Schin,
atendida pela Fischer, para
que ele participasse de comer-
cial da Brahma, conta da Áfri-
ca. No primeiro filme para a
cerveja da Ambev, Pagodinho
cantarolava uma trilha em que
dizia que sua opção momentâ-

nea pela Nova Schin foi apenas
um amor de verão e que na ver-
dade a Brahma é que era sua
cerveja preferida.

Segundo a juíza Adriana Por-
to Mendes, da 9a Vara Cível de
São Paulo, a agência teria prati-
cado "concorrência desleal" e
"ato ilícito", além de ter feito
"comparações de caráter subje-
tivo com a finalidade de denegrir
a imagem do produto divulgado
pela Fischer" - — o que, segundo
ela, contraria um disposto do Có-
digo Brasileiro de Auto-Regula-
mentação Publicitária.

A África terá de pagar inde-

nização no valor de R$ 600 mil
por danos morais, sendo R$ 500
mil à Fischer América e o restan-
te à One Stop, empresa também
controlada por Eduardo Fischer
que atuou na condição de inter-
veniente do contrato com Zeca.
Ficou também estabelecido o pa-
gamento pela África de indeni-
zação por danos materiais em ra-
zão dos prejuízos causados à Fis-
cher América pela inviabilização
do segundo filme da campanha
da Nova Schin, que já estava con-
tratado com o artista. Esses va-
lores estão estimados em apro-
ximadamente R$ 5,5 milhões. Se-

Campanha estrelada por Zeca Pagodinho: indenização por Brahma "roubar" o garoto-propaganda da Nova Schin

gundo a assessoria de imprensa
da África, a agência, que já re-
correu da decisão, não se pro-
nunciará sobre o assunto.

PROCESSO CONTRA NIZAN
Já a Fischer explicou, por

meio de seu advogado Sérgio
Varella Bruna, que a atitude na
mídia de Nizan Guanaes, presi-
dente da África, logo após o caso
deverá também ser punida.
"Queremos ainda a condenação
do profissional Nizan Guanaes,
e não somente da África. Peran-
te a mídia, ele mostrou-se satis-
feito com a atitude tomada no
caso Zeca Pagodinho. Queremos

deixar claro que a atitude é an-
tiética e deve ser reprimida",
destaca Varella.

O advogado ressalta, entre-
tanto, que o caso pode estender-
se ainda por, no mínimo, um ano.
"A Justiça é lenta e a África po-
derá, em último caso, entrar com
recurso em Brasília, que é a últi-
ma instância. Mesmo assim, acho
muito improvável que a senten-
ça não seja a nosso favor. Será
difícil aceitar que juizes e desem-
bargadores concordem com a
posição antiética da campanha,
já desmerecida tanto pelo Conar
como pela ABA (Associação Bra-
sileira dos Anunciantes)."

Prêmio Abril revela vencedores nacionais

O Clio Awards entregou na
semana passada as estatuetas
para os trabalhos vencedores
de sua edição deste ano. A Wie-
den + Kennedy levou a melhor
e conquistou o Grand Clio de
Televisão com o comercial de
animação "Grrrrr", de 90 segun-
dos, para a Honda Diesel.

Neste ano, entretanto, o
júri não nomeou um vencedor
para o Grand Clio Radio. A
Crispin Porter + Bogusky ga-
nhou como Agência do Ano,
enquanto a TBWA\Worldwide
ficou com o prêmio de Rede de
Agências do Ano. A Crispin
Porter + Bogusky foi, aliás, a

grande vitoriosa desta edição,
com um prêmio Grand, quatro
Clios de ouro, duas pratas e
seis bronzes, num total de 26
pontos. A agência Taxi, Cana-
da ficou com o segundo lugar,
com 19 pontos. Em terceiro lu-
gar empataram a brasileira Al-
mapBBDO e a norte-america-
na Goodby Silverstein & Part-
ners, ambas com 13 pontos. A
pontuação de 12 e 11 pontos,
respectivamente da TBWA\
Paris e da TBWA\Chiat\ Days,
colaborou para o prêmio de
Rede de Agência do Ano da
TBWA\Worldwide. A rede ficou
com 44 pontos, seguida por

BBDO com 40 pontos e DDB
Worldwide com 38 pontos. Os
prêmios são selecionados por
meio de um ranking computa-
dorizado no qual as agências
conquistam um ponto para
bronze, dois para prata, três
para ouro e quatro para o Grand
Clio ou o prêmio Hall da Fama.

Na contagem final os Esta-
dos Unidos foram os grandes
vencedores, com 102 estátuas,
seguidos por Alemanha com 31,
Inglaterra com 29, Canadá com
22, França com 19, Argentina
com 12, Austrália, Brasil e Áfri-
ca do Sul com 10 e Tailândia e

O Grupo Abril realiza nesta
terça-feira, dia 31, a solenidade
de entrega do Prêmio Abril de
Publicidade 2005, no Credicard
Hall, na capital paulista. No
evento, que terá os atores Mar-
celo Anthony e Débora Bloch
como mestres-de-cerimônias,
serão conhecidos os vencedores
das categorias GP de Mídia, GP
de Criação, Melhor Utilização do
Meio Revista, Opinião do Leitor
e das duas novas divisões: Meio
Digital e MTV.

Na abertura da premiação,
que terá como tema geral
"Frutos da criatividade brasi-
leira", haverá uma apresenta-
ção de orquestra de baterias

comandada por Igor Cavalera,
integrante da banda de heavy
metal Sepultura, acompanha-
da pela atriz e cantora Thalma
de Freitas. A elaboração da
festa está a cargo da Pazetto
Events Consulting.

Neste ano já foram pre-
miados os melhores trabalhos
regionais. A mineira SMPB ven-
ceu a etapa regional Central e a
Publicis Salles Norton foi a agên-
cia ganhadora do Rio de Janei-
ro, enquanto que OpusMúltipla,
de Curitiba (PR), e SLA, de Sal-
vador (BA), conquistaram a
regionais Sul e a Norte e Nordes-
te, respectivamente.

FERNANDO MURADCingapura com 9.

Grand Clio de TV vai para a Wieden + Kennedy
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