
A Oi, operadora de telefonia móvel

do grupo Telemar, manifestou ofi-

cialmente na última quinta-feira

(17) a intenção de pro-

cessar a Vivo por plágio.

Resultado da joint ven-

ture constituída entre

as mul-

tinacionais

Portugal

Telecom e

Telefônica

Móviles, a marca

Vivo foi apresentada

ao mercado no último

dia 13, com campanha

assinada pela agência

África.

A Oi vê semelhança

conceituai na campanha

publicitária de lança-

mento da concorrente com

a qual a NBS propôs intro-

duzi-la no mercado há cer-

ca de um ano e meio.

Braço de telefonia móvel

do grupo Telemar, com ope-

ração do Rio de Janeiro à

região Amazônica, a Oi con-

testa especificamente a dire-

cão de arte de uma das peças

da campanha da Vivo, que

exibe uma modelo com corte

de cabelo e postura das mãos

quase idênticas.

Não foi definido se será no

Conar (Conselho Nacional de

Auto-Regulamentação

Publicitária) ou na Justiça co- para

mum o foro para

apreciar a

questão.

"Exceto os

dois Vs' da

marca Vivo,

o resto é tudo

igual a Oi", re-

sumiu Luiz

Eduardo Falco,

presidente da Oi.

Comparação - O pro-

vável processo de plá-

gio que a Oi está arti-

culando não recebeu co-

mentários de Nizan

Guanaes, presidente e reda-

tor da África, responsável

l pela conta da Vivo, avalia-

da em R$ 140 milhões,

dos quais serão investi-

dos R$ 40 milhões na

etapa de lançamento.

i Disse apenas "que é neces-

sário ver as duas campa-

nhas e compará-las; não

vamos entrar nessa marola".

"Eles estão tão acostuma-

dos com a clonagem do

CDMA (Code Division

Multiple Acess) que resolve-

ram clonar a campanha da

Oi que é GSM (Global

System for Mobile

Comunication)", afirmou

Alberto Blanco, diretor de

marketing da Oi. Ele faz re-

ferência ao sistema da Oi, o

GSM, que não tem histórico

de clonagem. A Vivo ope-

Guanaes: é preciso ver as campanhas

verificar se há ou não similaridade
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... alegando similaridade criativa

Peças da campanha de lançamento da Vivo, motivo do processo que a rival Oi quer mover...,

ra em CDMA. A Oi foi a primeira

operadora brasileira a explorar a tec-

nologia GSM, que permite o uso do

mesmo número em todo o mundo.

Outra coincidência nessa polêmica é

que as marcas Oi e Vivo foram elabo-

radas pela mesma agência de design, a

inglesa Wolff Ollins. O nome do for-

necedor foi indicado para a Oi pela

agência NBS, responsável pelas cam-

panhas da empresa desde a fase de

pré-lançamento. "Há um viés ético

que, aparentemente não foi respeita-

do pelo fornecedor", disse uma fonte

ligada ao assunto, optando pelo ano-

nimato.

Através da sua assessoria de imprensa,

a direção da Vivo disse que vai aguar-

dar a notificação da Justiça ou do

Conar para poder se manifestar.

Essa polêmica é mais uma etapa da

guerra mercadológica que envolve o

setor de telecomunicações. A Intelig

e a Embratel, que operam o mercado

de telefonia à distância, travam siste-

máticos embates corporativos no

Conar.


