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O publicitário Nizan Guanaes informou nesta sexta-feira (09/05), que solicitou à operadora de 
telefonia celular Vivo o direito de se defender judicialmente contra a Oi, que acusa a concorrente 
de plagiar sua campanha publicitária. “O processo é contra a Vivo mas a África também quer ter o 
direito de resposta”, diz. “Não vou ficar servindo de escada”, assegura.  
 
Guanaes afirma que nunca sofreu acusação semelhante em 20 anos de carreira e que problemas 
relativos à publicidade sempre são tratados junto ao Conselho de Auto-Regulamentação 
Publicitária (Conar). “É a primeira vez que vejo uma polêmica dessa natureza. Gente sorrindo com 
gestos descontraídos em fundo branco é a idéia da propaganda contemporânea. Não tem nada a 
ver com plágio”, explica.  
 
O publicitário e sócio da agência África diz que se a acusação se repetir em outros setores, os 
comerciais de shampoo não poderão mostrar mulheres balançando os cabelos e os de cerveja não 
terão mais garotas de biquíni ou homens tomando a bebida em copos gelados. “Poltronas que 
reclinam nos aviões, pai beijando os filhos na cama, pickups em estradas cheias de terra. Estes 
chavões fazem parte da propaganda”, acrescenta Guanaes.  
 
Na visão de Nizan, as duas marcas se posicionam de maneira totalmente diferente. “A 
desembargadora que analisou as duas campanhas decidiu retirar apenas quatro fotos, que eram 
parecidas. O resto da campanha foi mantido”, conta o publicitário, acrescentando que deve retirar 
as quatro fotos de circulação até amanhã, mas não vai fazer nenhuma mudança no bojo geral da 
campanha.  
 
Guanaes afirmou ainda que as tendências modernas de campanha de celulares não são 
propriedade de ninguém e que os conceitos das duas operadoras são totalmente diferentes. 
“Enquanto o da Oi é Oi – Simples Assim, o da Vivo se concentra na cobertura: Vivo – a maior 
cobertura do Brasil”. Guanaes antecipa que a próxima fase da campanha, que deve começar a 
circular a partir de junho, tem como foco principal a cobertura da Vivo. “Na verdade, acho que 
estamos incomodando muito. Ninguém chuta cachorro morto”, conclui.  
 
Disponível em Portal ComputerWorld - acesso em 12/05/2003 


