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A briga entre as operadoras de telefonia celular Oi e Vivo promete esquentar. Em entrevista ao 
WebWorld nesta sexta-feira (09/05), o presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco, assegurou que a 
empresa continuará a defender seus direitos, embora não tenha fornecido detalhes sobre as ações 
futuras. "A briga está começando", diz.  
 
Falco esclarece que o processo da Oi não visa o trabalho ou o nome do publicitário Nizan 
Guanaes, que afirmou nesta sexta-feira (09/05), que vai se defender judicialmente das acusações 
de plágio. “O réu do processo é a Vivo e não o Nizan. Eles não podem trocar o réu”, afirma o 
presidente, acrescentando que a campanha desenvolvida pela agência África foi criada com base 
em um conceito, transmitido aos publicitários pela Vivo. “O conceito é nosso. Eles não podem se 
apropriar”, diz.  
 
O presidente da operadora ainda contesta a retirada de apenas quatro fotos da campanha da 
Vivo, bastante parecidas com as usadas pela Oi. “A juíza ordenou a retirada de qualquer mídia 
que causasse confusão do público, não apenas as quatro imagens que foram usadas como 
exemplo”.  
 
A decisão emitida pela desembargadora Elisabete Filizzola Assunção não é muito específica, uma 
vez que não define exatamente quais peças devem ser retiradas. No parecer, ela exige a “retirada 
de circulação, no prazo de cinco dias, da publicidade veiculada em todo e qualquer ambiente de 
mídia, em território nacional, que infrinja os direitos constituídos nos conceitos de linguagem de 
comunicação da Autora (Oi), acarretando confusão entre ambas”.  
 
Mas o parecer afirma ainda que “a decisão agravada não deixa a menor dúvida de que não é todo 
e qualquer material publicitário que deverá ser retirado de circulação, mas somente aquele que 
acarrete confusão entre as empresas concorrentes, não havendo, portanto, o alegado prejuízo à 
ora Agravante (Vivo)”. O prazo para retirada das peças acaba neste sábado (10/05) e a multa é 
de R$ 50 mil para cada peça mantida em exibição.  
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