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● A Harley-Davidson anunciou
ontem um recall de 2.239 motoci-
cletas no Brasil. Segundo comu-
nicado, esse total representa me-
nos de 10% das unidades comer-
cializadas no País desde 2000. O
recall inclui motos do modelo
Touring (fabricadas em 1999,
2000,2001, 2003 e 2008), V-Rod
(2005 e 2006), Sportster (2004,

2005, 2006 e 2007) e Softail
(2006 e 2007). Os modelos
V-Rod e Sportster, de acordo
com a empresa, precisam trocar
o cano de escape, porque “a cal-
ça do condutor pode enroscar no
cano de escape, vindo a ser cha-
muscada, eventualmente ocasio-
nando queimadura”. A Fundação
Procon-SP informou que, por se
tratar de possibilidade de aciden-
te com risco à saúde e seguran-
ça dos usuários e de terceiros, o
atendimento ao consumidor deve
ser de imediato. Não há prazo
limite para o recall.

Negócios

Marili Ribeiro
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O placar de estreia do Brasil na
maior competição da publicida-
de mundial é animador. Nas três
categorias que tiveram seus re-
sultados oficiais divulgados, as
empresas do segmento garanti-
ram dez Leões. É um bom come-
ço nessa 58.ª edição do Cannes
Lions Festival Internacional de
Criatividade. No ano passado, o
Brasil saiu da cidade na Riviera
Francesa com 58 Leões.

Além dos dez já na bagagem,
há boas promessas a caminho. O

Brasil deve ganhar 15 Leões em
Outdoor e mais três em Rádio,
que serão anunciados hoje em
Cannes. Só com mais essas duas
categorias já são 28 prêmios.

Nas listas prévias, nas quais os
jurados de cada um das catego-
rias fazem a primeira seleção, o
Brasil emplacou várias peças.
São 35 chances em campanhas
de anúncios impressos e mais 15
em planejamento de mídia. Fora
isso, ainda faltam seis júris anun-
ciarem resultados.

As premiações já oficializadas
foram as de ações promocionais,
ou Promo & Activation Lions.
Nela o Brasil ganhou dois Leões,
ambos para a Ogilvy. São vídeos
conhecidos nas redes sociais.
Um é o “Manobrista Bêbado”,
criado para os Bar Aurora & Bote-
co Ferraz. Ao entregar o carro, os
consumidores se assustam com
o estado alcoólico do manobris-
ta. Nesse momento são alerta-
dos a beberem com moderação.

Segundo o jurado brasileiro na
categoria, Fernando Figueiredo,
sócio e presidente da Bullet,o tra-
balho arrancou risadas dos jura-
dos. “Para mim, o que ficou mui-
to claro na participação do júri é
que não existe mais ação promo-
cional que não tenha passagem

por Twitter ou Facebook.”
A outra peça vitoriosa da

Ogilvy é o “Controle dos Pais”,
realizada para o canal de TV
BandSports. Nela um mecanis-
mo controla as imagens que as
crianças vão acessar sobre times
de futebol. Assim os pais podem
vetar gols do adversário.

Ouro. Em Cannes Lions há inú-
meras subdivisões e premia-
ções, com graus de relevância.

No caso dos Leões, há os de Ou-
ro, Prata e Bronze. Mas, acima
deles existe o Grand Prix para ca-
da categoria. O Brasil ainda não
chegou ao nível de Grand Prix,
embora já tenha ganho alguns
nas competições passadas.

Nos prêmios de ontem, houve
dois Leões de ouro. Um deles foi
para a categoria Direct Lions, ou
ações de marketing direto, ga-
nho pela DM9DDB. Aliás, esse
mesmo trabalho que ganhou ou-

ro também levou um Leão de pra-
ta. É que Cannes Lions subdivi-
de a categoria em vários segmen-
tos. Complicado para quem não
é do meio, mas uma maneira de
contemplar mais trabalhos.

O trabalho premiado é a “Vol-
ta Ferrorama”, realizado para a
empresa de brinquedos Estrela
pela Ponto de Criação. Um dos
prêmios se deu na subcategoria
“e-commerce, marketing onli-
ne, retenção de marca em mídia

social”. O outro na de “lança-
mento de produto”.

Os outros Leões em Direct fi-
caram com a Ogilvy, aqui nova-
mente com um para o já vitorio-
so “Manobrista Bêbado”, e ou-
tro para a ação “Cartas perdidas
para o Papai Noel”, realizado pe-
la Coca-Cola. O último Leão em
Direct ficou com a AgeIsobar, pe-
lo trabalho “Nós entregamos
seu download”, para locadora de
vídeo Cine 24 horas.

Brasil fatura dez
Leões na estreia do
Festival de Cannes ● O outro Leão de Ouro ficou pa-

ra a categoria PR, ou relações
públicas. Foi obtido pela originali-
dade da proposta nascida entre
profissionais de criação de agên-
cias diferentes, no lançamento
de uma música feita em parceria
entre a banda Skank e seus fãs.

Pedro Gravena, diretor da
AgênciaClick Isobar, Caio Matto-
so, redator da DM9DDB, e Rodri-
go Mendes, diretor da DM9DDB,
chamaram o case de Dontrythis.
Fãs da banda eram convidados a
gravar em vídeo com diferentes
instrumentos para a base da can-
ção. No final, um vídeo mistura
fãs e integrantes do Skank.

O outro Leão em PR, só que de
prata, coube à empresa FSB Co-
municações e foi realizado para o
governo do Rio. Na ação em mí-
dias sociais foram atingidos mais
de 12 mil seguidores no Twitter.

Indústria. Empresas do setor
têxtil apostam em expansão
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Harley-Davidson
anuncia recall de
2.238 motos

Lançamento de
música ganhou ouro

Marcas chiques abandonam parceiros
para atuar diretamente no Brasil

Originalidade. Caio Mattoso (E), da DM9DDB, recebe Leão de Ouro em relações públicas

Início da 58ª edição do
evento é animador, e
hoje o País deve receber
mais 15 Leões em
Outdoor e 3 em Rádio

● Projeto.
Os representantres brasileiros
da americana Polaris planejavam
montar uma fábrica no País e já
teriam até projeto aprovado pela
Superintendência da Zona Fran-
ca de Manaus (Suframa).

Presença. Burberry, Chanel e Giorgio Armani já dispensaram seus representantes locais, enquanto a fabricante de veículos Polaris
briga na Justiça para fazer o mesmo; empresas americanas e europeias querem operar sem intermediários brasileiros, para lucrar mais

Disputa longa. Briga judicial entre a Harley-Davidson e seu representante brasileiro consumiu 18 anos e acabou com acordo entre as companhias
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De olho em taxas de lucro que
não conseguem obter nos paí-
ses ricos diante da crise, mar-
cas europeias e americanas
abandonam seus distribuido-
res brasileiros e passam a ope-
rar diretamente no Brasil, sem
intermediários.

Diantedo crescimento do mer-
cado brasileiro, companhias es-
trangeiras não têm hesitado em
romper contratos e operar no
Brasil sem seus representantes
locais, que iniciaram os negó-
cios no Brasil e conquistaram
uma gama de consumidores.
Mas, para empresas brasileiras
que atuavam como distribuido-
ras e mesmo para a Justiça, a ati-
tude dessas marcas está violan-
do as leis brasileiras e abrindo
uma guerra no mercado.

A britânica Burberry, que pas-
sou a operar no Brasil por meio
de representantes locais em
2004, fechou seus negócios em
2008. Dois anos depois, reabriu
sem a participação dos antigos
representantes brasileiros. O
mesmo ocorreu com a Chanel.

A Giorgio Armani também
anunciou o fim de seus contra-
tos com o representante brasilei-
ro André Brett, com quem esta-
va desde 1997. Em 2012, a matriz
italiana comandará as opera-
ções, que incluem as lojas do Em-
pório Armani.

Agora, a onda de rompimento
de contratos parece ter chegado
ao setor de automotivo. O caso
mais recente é a da americana
Polaris, distribuidora de veícu-
los que mantinha um contrato
de exclusividade com empresá-
rios brasileiros.

Após meses negociando e en-
saiando a constituição de uma
joint venture no Brasil com o em-
presário que abriu o mercado de
quadriciclos para a marca ameri-
cana, a Polaris informou que não
haveria mais a sociedade e que
passaria a operar diretamente
no mercado brasileiro.

Pela Lei Ferrari, que regula o

setor automobilístico nacional,
no entanto, contratos precisam
ter um prazo mínimo de 5 anos,
justamente para suportar os
grandes investimentos dos dis-
tribuidores e preservá-los do po-
derio econômico das montado-
ras. A empresa entrou com uma
ação e, na semana passada, o Tri-
bunal de Justiça de São Paulo re-
conheceu que a legislação brasi-
leira deve ser aplicada.

Para defender o rompimento
do contrato, a Polaris contratou
o poderoso escritório de advoca-
cia americano Baker & McKen-
zie, que atua no Brasil através do
escritório Trench, Rossi e Wata-
nabe. Mas o recurso foi deferido
a favor da empresa brasileira por
dois votos a um.

Para o advogado do empresá-
rio brasileiro que representa a
Polaris, Rubens Bombini Jr., o
que ocorre com seu cliente deve
servir de alerta para outros seto-
res da economia. “O Poder Judi-
ciário deve ficar alerta a essa mo-
vimentação, pois os empresá-
rios brasileiros estão ficando à
mercê do poderio econômico
dessas grandes empresas, como
se nosso país fosse uma selva
sem leis. É imperioso que o Judi-
ciário obrigue o cumprimento
dos contratos pelos estrangei-
ros, já que de nada adiantará ao
empresário brasileiro buscar um
indenização em nosso lento sis-
tema Judiciário.”

Fim do contrato. Contactado
pela reportagem, o diretor de
vendas da Polaris, Paul Toms-
che, garante que sua empresa
não abandonou seu representan-
te brasileiro para atuar sozinha
no mercado. Segundo ele, o que
ocorreu foi o fim do contrato. “A
Polaris tinha um acordo de cinco
anos de distribuição no Brasil. O
acordo chegou a seu final e agora

o distribuidor está questionan-
do isso”, explicou. No Brasil, po-
rém, os advogados alertam que a
Polaris tem baseado suas ações
apenas na lei e no direito ameri-
cano, ignorando a lei brasileira,
já que o contrato é executado in-
tegralmente no Brasil.

Ele garante, porém, que o caso
não está encerrado. Segundo
ele, o recurso de fato mantém o

contrato em vigência, enquanto
a disputa está em andamento.
“Mas essa decisão não foi unâni-
me e a Polaris tem como objeti-
vo apelar da decisão”.

Bombini rejeita a versão da Po-
laris. “Não é verdade que minha
cliente tinha um contrato de cin-
co anos. O contrato está no pro-
cesso que é público e foi assina-
do em 4 de fevereiro de 2010, por-

tanto é impossível ter 5 anos “,
alegou. “Se fosse de 5 anos não
precisaríamos discutir isso na
Justiça e, certamente, o Tribu-
nal de Justiça de São Paulo não
teria dito que a Lei Brasileira de-
ve ser respeitada justamente pa-
ra que prevaleça o prazo míni-
mo”, completou.

Recentemente, a Harley-Da-
vidson agiu de forma parecida.
Após 18 anos de luta no complica-
do mercado brasileiro, o empre-
sário que representava a marca
no País e a colocou no mercado
nacional como o terceiro maior
ponto de vendas da marca no
mundo, experimentou uma ação
parecida. A empresa americana
através de um processo judicial,
alegando irregularidades contra-
tuais, conseguiu uma decisão
que rompia o contrato e acabaria
com a exclusividade do empresá-
rio brasileiro.

Mas a decisão foi revertida pe-
lo Tribunal de Justiça, diante da
constatação de um desembarga-
dor que teria entendido que a
ação seria uma manobra para re-
tirar o distribuidor de cena.
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