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A Neogama/BBH acusou a Africa semana passada de plagiar campanha que divulgava o 
patrocínio da Renault ao Festival de Cannes, em 2007. Segundo a agência, a peça criada pela 
agência do Grupo ABC para a rádio Mitsubishi "se vale exatamente da mesma idéia gráfica, 
com a montagem de palavras e do dial da emissora através de fotos de trechos de estradas". 
O comunicado da agência comandada por Alexandre Gama diz: "A Neogama/BBH vem a 
público informar que está tomando as medidas cabíveis referente a plágio, feito pela agência 
Africa a seu cliente Mitsubishi, de campanha criada pela Neogama/BBH em 2007 para 
promover o patrocínio da RENAULT ao Festival Internacional de Cannes”.  
 
O conceito criativo utilizado na peça criada pela Neogama apresenta o nome do festival em 
inglês - Cannes Lions - composto por imagens de trechos de estradas que remetiam às letras 
do nome da competição. A peça esteve presente em todo o material de divulgação do festival: 
programa, livro dos delegados, pôsters no Palais des Festivals e na Croisette, e na forma de 
anúncio no jornal impresso diariamente, Lions Daily News.  
 
“A campanha criada pela agência Africa para o lançamento da Rádio Mitsubishi foi veiculada 
esta semana (semana passada) e se vale exatamente da mesma idéia gráfica, com a 
montagem de palavras e do dial da emissora através de fotos de trechos de estradas", 
descreve a agência no comunicado oficial. 
 
Segundo Sergio Gordilho, vp de criação da Africa, a grande idéia foi o lançamento da rádio e 
nisso não houve plágio. No que se refere à campanha de divulgação, o executivo disse que o 
partido gráfico utilizado já serviu de base também para outras agências. "A Neogama não é 
dona desse partido gráfico. Não queremos fazer disso uma grande confusão. Se eles tivessem 
lançado uma rádio para a Renault, tudo bem, mas essa questão do partido gráfico não pode 
ser considerada como plágio. Se for assim, ninguém mais poderá fazer anúncio de fundo preto 
com letras brancas, pois será considerado plágio", argumentou.   
 
O vp de criação disse que o assunto já foi encaminhado ao departamento jurídico da agência e 
que tudo deve ser resolvido em breve. 
 

 
Anúncio criado pela Neogama/BBH para Renault  



 
Peça criada pela Africa para o cliente Mitsubish 
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