
TBWA também usou cigarro
Agência criou anúncio semelhante ao pivô de ação judicial movida contra Master

Luís Fernando Ramos

Se não bastassem duas partes
pleiteando os direitos sobre o
trabalho que mostra um cigarro
com suas cinzas curvadas, dan-
do a idéia de um pênis com dis-
função erétil, mais uma agência
apareceu na semana passada
mostrando que desenvolveu
uma peça semelhante, muito
tempo antes das duas partes
que hoje brigam na Justiça.

A TBWA/BR criou uma cam-
panha em 1999 para a SBPT (So-
ciedade Brasileira de Pneumolo-
gia e Tisiologia) composta por
uma série de peças, sendo que
uma delas é bastante semelhan-
te ao pivô da disputa judicial.

A disputa envolve Zeca Mar-
tins, que entrou na Justiça con-
tra a Master Comunicação e o
governo federal, alegando ter
criado o trabalho que está es-
tampado em milhares de maços
de cigarro em todo o Brasil.
Martins tem a peça registrada
em cartório.

O anúncio da TBWA/BR, que
na época se chamava Grottera,
também traz um cigarro curva-
do, embora não esteja queima-
do. Mas a idéia, de associar o
uso do produto a problemas de
impotência sexual, está lá.

Sem querer entrar na polêmi-
ca, a agência informa que "não
acredita na possibilidade de
plágio da parte de qualquer dos
envolvidos". A TBWA/BR tam-
bém ressalta que se "trata de
uma ótima idéia que poderia
partir do grupo criativo de uma
agência estruturada, assim co-
mo também do publicitário e
professor Zeca Martins".

Segundo o presidente da Mas-
ter Comunicação, Antônio Frei-
tas, a peça em questão foi uma
sugestão do Ministério da Saú-

Anúncio criado em 1999 pela TBWA/Bfí Imagem estampada em maços

Freitas: sem bate-boca

de, que adotou a idéia usada em
uma campanha semelhante feita
no Canadá. "Eu não quero ba-
ter-boca com ninguém sobre o
caso, e não vamos dar impor-
tância para isso, pois não tenho
receio de que vamos perder es-
sa ação na Justiça", afirmou.

No entanto, esse fato não foi
colocado na resposta da agência
à notificação amigável feita pelo
advogado de Zeca Martins, An-
tônio Paraguassú, sobre o caso.
A notificação é o primeiro passo
antes de levar um assunto para

Trabalho criado pelo publicitário e

a Justiça. "Não tínhamos as
imagens do site do Ministério
da Saúde do Canadá, por isso
esse fato não foi incluído na res-
posta", disse Freitas.

No site em questão, datado de
dezembro de 2000, portanto um
ano antes da data da criação da
peça alegada por Zeca Martins,
a imagem está publicada, mas
em letras miúdas, informa que o
Ministério da Saúde do Canadá
não detém os direitos sobre o
trabalho. "Não quero acusar
ninguém de nada. As coinci-

professor Zeca Martins em 2001

dências podem acontecer com
qualquer trabalho polêmico co-
mo esse", limitou-se a dizer o
presidente da Master Comuni-
cação.

No entanto, Paraguassú afir-
mou que o trabalho feito por
Zeca Martins foi publicado em
um dos livros do publicitário,
escrito em 2002 e intitulado
"Redação Publicitária". "Esse
trabalho foi editado pela Atlas e
traz a imagem do meu cliente.
Nós o anexamos ao processo",
disse.
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