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Um Mini
adesivado

Internautas
mobilizados no
Twitter em
defesa do verde

O açougue mais
luxuoso do mundo
Quem caminhar pela região de
Woollahra, um subúrbio de Syd-
ney, na Austrália, vai encontrar
cafés tradicionais, butiques so-
fisticadas e, agora, o mais impro-
vável dos empreendimentos do
mundo chique: um açougue de
luxo. O Victor Churchill foi cria-
do pelos donos da Vic’s Pre-
mium Quality Meat, fornecedo-
ra de carne para alguns dos res-
taurantes mais glamourosos do
mundo. A intenção do escritó-
rio Dreamtime Australia Design
era redefinir o conceito de açou-

gue, ao misturar o ambiente tra-
dicional com elementos moder-
nos de decoração. Ainda é cedo
para saber se outras lojas segui-
rão o exemplo, mas não há dúvi-
das que se trata de algo novo.
Em um dos cantos do salão, car-
caças bovinas penduradas por
ganchos são exibidas na frente
de um painel feito de tijolos de
sal. Outro ambiente imita a vitri-
ne que a Louis Vuitton criou
para exibir suas peças de alta
costura: mais de uma dezena de
câmeras de segurança são apon-
tadas para um pedestal que abri-
ga, dentro de uma redoma de
vidro, um pedaço de carne.

Design & Inovação www.thecoolhunter.net

Making of

Plágio ou mera semelhança?
Comercial da Coca-Cola veiculado recentemente nos EUA reacende a discussão de direito autoral na propaganda, inclusive no Brasil

Mídia & Marketing

● Alerta
Para Eduardo
Lima,
presidente do
CCSP, a web
passa a exigir
cuidados
redobrados
na criação
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A operadora de telefonia Vivo re-
solveu recorrer às redes sociais
para mobilizar clientes e não
clientes em uma ação em prol da
consciência ambiental.

No comercial que está no ar
na TV, uma personagem aciona

a sua rede de contatos – no fil-
me, por meio do envio de torpe-
dos (SMS) – para evitar que a
mangueira de seu bairro seja der-
rubada. Seus amigos recebem a
convocação e a turma se "plan-
ta" nos galhos da árvore, impe-
dindo que a mangueira vá ao
chão.

Depois de apresentada a pro-
paganda, a Vivo foi para o Twit-
ter. A empresa pede para o inter-
nauta que, ao receber a tag
#oquevcfaria, comente e espa-
lhe a mensagem. Com isso, esta-
rá ajudando a preservar um me-
tro quadrado de área nativa em
regiões dos projetos do Institu-

to de Pesquisas Ecológicas
(Ipê), parceiro da Vivo nessa ini-
ciativa.

A ação ficará em cartaz até o
final do mês, quando a empresa
espera divulgar uma adesão que
proporcione a preservação de
30 mil metros quadrados de ma-
ta no Pontal do Paranapanema e
Nazaré Paulista, no interior do
estado de São Paulo. “O indiví-
duo conectado realmente pode
mais em prol de um objetivo co-
mum”, diz Cristina Duclos, dire-
tora de Imagem e Comunicação
da Vivo. A evolução do projeto
pode ser acompanhada no site
da ONG ambiental Ipê. / M.R.

Criado há cinco anos em Sydney,
na Austrália, pelo ex-agente lite-
rário Bill Tikos, o site The Cool
Hunter virou uma febre entre pu-
blicitários, marqueteiros, desig-
ners e arquitetos de várias partes
do mundo. Em março, o site atin-
giu a marca de 1 milhão de leito-
res. Os brasileiros são o seu
maior público de língua não in-
glesa. Como o próprio nome diz,
é uma espécie de caçador de ten-
dências e de inovação, de acordo
com o seu criador. A partir desta
edição, o Estado terá uma parce-
ria com o The Cool Hunter e publi-
cará semanalmente os achados
do site nesta coluna.

O trabalho de Tikos hoje vai
além das notícias. Ele criou uma
agência de design, a Access, para
ajudar as marcas a “criar expe-
riências extraordinárias”.

Uma delas é o divertido Mini
Cooper adesivado. Desde setem-
bro, a agência promove na inter-
net um concurso para escolher

os melhores modelos entre 25
opções de “embalagem”.

O Mini adesivado não é só
uma brincadeira para designers.

A BMW deve lançar o carrinho
ainda neste ano, junto com ou-
tras ideias que a agência está in-
ventando para ele.

Marili Ribeiro

Plágio, cópia, coincidência. Seja
qual for a origem do problema
que leva duas peças publicitárias
a serem comparadas pela proxi-
midade das propostas, uma coi-
sa é certa: cria enorme descon-
forto, além de prejuízos para
anunciantes e agências de propa-
ganda. Se, antes, esse tipo de des-
coberta podia levar meses num
processo lento de comparações
– e depois desaparecer em nego-
ciações entre as partes –, agora,
com a internet, vem à tona ime-
diatamente e requer desculpas
públicas.

“É mais uma mudança que
veio com a era digital, em que
todo mundo tem acesso a tudo,
para o bem e para o mal, e passa a
exigir dos profissionais que tra-
balham com criação cuidados re-
dobrados”, diz Eduardo Lima, di-
retor de criação da agência F/Na-
zca Saatchi & Saatchi e presiden-
te do Clube de Criação de São
Paulo (CCSP). O risco a ser evita-
do é o do uso de ideias desenvol-
vidas em outras campanhas,
sem se respeitar a autoria. Hoje,
não existem parâmetros.

Há mais de dez anos, a Associa-
ção Brasileira de Propaganda to-
mou a iniciativa de organizar um
registro das peças de propagan-
da no País. “Na época, entretan-
to, achamos que o efeito poderia
ser negativo, pois poderíamos in-
centivar ações por roubo de
ideias”, relembra João Livi, dire-
tor-geral de criação da Talent.
“Oportunistas poderiam regis-
trar ideias de campanhas, sem
vínculo com qualquer anuncian-
te, apenas para processar uma
agência que desenvolvesse um
trabalho na mesma linha.”

Para Lima, o assunto merece
nova discussão, até pela revolu-
ção trazida pela internet. Ele pro-
põe que o tema entre na pauta do
CCSP. O plágio, na opinião do
publicitário, também acontece
porque há muita flexibilidade
com os direitos autorais das cam-
panhas. “Quem é o dono da

ideia: a agência ou o anuncian-
te?” No segmento, cresce o pedi-
do dos anunciantes por contra-
tos de prestação de serviço com
liberação dos direitos autorais.
Com isso, eles podem usar as
campanhas em outras agências.

Emblemático. O caso mais re-
cente e emblemático sobre os ris-
cos da cópia, proposital ou não,
envolve a Coca-Cola, um dos
maiores exemplos de sucesso de
marketing das últimas décadas.
O comercial que maculou a ima-
gem de promotora de anúncios

criativos estreou em fevereiro
no intervalo do Super Bowl, a fi-
nal do campeonato de futebol
americano, que tem um dos mi-

nutos mais caros da TV mundial.
Se uma exposição desse porte

faz um anúncio virar um aconte-
cimento, também pode multipli-
car as suspeitas sobre a sua origi-
nalidade. Foi o que aconteceu
com o filme da prestigiada agên-
cia americana Wieden+Kennedy
para a Coca, que pareceu plágio
de uma propaganda criada pela
agência Young & Rubicam de Tel-
Aviv, em 2002, para a marca de
achocolatado Yotvata, de Israel.

Logo depois de veiculado no
Super Bowl, começaram as com-
parações entre os dois filmes,

que mostram sonâmbulos no
meio da noite em busca de suas
bebidas preferidas. Os dois co-
merciais recorrem ao clássico
Bolero de Ravel como trilha so-
nora. As semelhanças impressio-
nam. No YouTube, os dois co-
merciais vem sendo exibidos la-
do a lado numa montagem. “São
os mesmos enquadramentos, os
mesmos takes, o mesmo roteiro.
Um parece o decalque do ou-
tro”, diz Lima.

A Coca-Cola emitiu um comu-
nicado classificando as suspei-
tas de plágio de mera coincidên-

cia. “Apesar de compartilharem
alguns elementos comuns, qual-
quer semelhança é mera coinci-
dência não intencional”, infor-
mou a nota. No Brasil, a filial da
empresa preferiu não comentar
o caso, já que o comercial não foi
veiculado por aqui.

Uma forma de se evitar esse
tipo de saia justa requer horas de
pesquisa na internet. É o que faz
o site francês Joelapompe, cria-
do em 1999, que se dedica a cole-
cionar e expor casos de seme-
lhança na publicidade. Os criado-
res, sem vínculos com qualquer
organização, fazem piada, e con-
vidam o internauta a comparar e
tirar suas conclusões.

A própria F/Nazca foi vítima
de uma suspeita de plágio que
causou burburinho no maior fes-
tival do meio publicitário, o de
Cannes, na edição de 2007. Só
que a situação era contrária à da
Coca-Cola. Ou seja, o time brasi-
leiro viu o tema da campanha fei-
ta para a operadora de telefonia
Claro resultar em um Leão de
Ouro – só que para a agência ale-
mã Nordpol+Hamburg, com um
comercial de uma companhia de
energia eólica.

Os dois trabalhos recorreram
a um argumento incomum. Um
gigante mau muda de atitude ao
ser bem tratado. No caso brasilei-
ro, ele deixa de assustar crianci-
nhas ao ganhar um celular da Cla-
ro. Na campanha alemã, ele para
de maltratar pessoas ao ser ouvi-
do por um funcionário da empre-
sa de energia.

“Quando eles ganharam em
Cannes, todas as suspeitas recaí-
ram sobre nós, afinal era natural
que os sul-americanos copias-
sem os germânicos”, diverte-se
Lima. Mas o comercial da F/ Naz-
ca foi veiculado três meses antes
de o alemão ficar pronto. “Eles
entraram em contato para se jus-
tificar, dizendo que inicialmen-
te não tinham pensado em usar
um gigante, mas que, no proces-
so, a ideia pareceu uma ótima so-
lução. Preferimos aceitar e encer-
rar a polêmica.”
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Mobilização. Cenas da campanha da Vivo na TV, que avançou para as redes sociais
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Yotvata, 2002

Sem fronteiras. Internet permitiu comparar filme recente da Coca-Cola (D) com o do achocolatado israelense Yotvata
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