
Africa leva multa por uso de Zeca Pagodinho
Juíza manda agência de publicidade de Nizan Guanaes indenizar a de Eduardo Fischer em R$ 600 mil
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A agência de publicidade Africa,
do publicitário Nizan Guanaes,
foi condenada, em primeira ins-
tância, a pagar indenizaçãoà agên-
cia Fischer, de Eduardo Fischer,
por danos morais e materiais re-
sultantes do uso indevido do can-
tor e compositor Zeca Pagodinho
em campanha da cerveja Brah-
ma, da AmBev.Fischer, que é res-
ponsável pela publicidade da cer-
veja Nova Schin, entrou com a
ação no verão do ano passado,
quando Zeca Pagodinho apare-
ceu em campanhada Brahma, an-

tes do vencimento de seu contrato
com o grupo Schincariol.

A agência Africa já recorreu da
decisão da juíza Adriana Porto
Mendes, da 9.ª Vara Cível de São
Paulo, e aguarda julgamento.Nes-
ta fase do processo, Guanaes e a
Africa optaram por não comentar
a decisão judicial.

A juíza estipulou a multa em
R$ 600 mil, dos quais R$ 500 mil
devidos à Fischer América, por
ser a idealizadora da campanha
que primeiro usou Zeca Pagodi-
nho como garoto-propaganda, e o
restante à One Stop, também de
Fischer, que intermediou a contra-
tação de Pagodinho.

Ficou também estabelecido ju-

dicialmente o pagamento pela
Africa de indenização por danos
materiais em razão dos prejuízos
causados à Fischer pela inviabili-
zação de um segundo filme da
campanha da Nova Schin, que te-
ria Pagodinho como estrela. Os
valores recebidospela agênciape-
la veiculação do primeiro filme
da campanha “Experimenta” são
estimados em R$ 5,5 milhões,
que é o pleito da Fischer, mas a
juíza ainda não estipulou o valor.

A agência de Fischer comemo-
rou a decisão em nota à imprensa,
na qual classifica a decisão como
“histórica” para o mercado publi-
citário.

ZecaPagodinho foi umadas es-

trelas do lançamento da Nova
Schin, em setembro de 2003, mas
em fevereiro de 2004 trocou de
cerveja, antes do vencimento, em
setembro de 2004, do contrato
que tinha com a Schincariol, ava-
liado em R$ 1 milhão.

Em sua sentença, a juíza evo-
cou o Código Nacional de Auto-
RegulamentaçãoPublicitária (Co-
nar) para sustentar a decisão.
“...Vale lembrar que, ainda quees-
te Código não tenha a natureza de
lei, pode ser considerado como
um compromisso entre as pes-
soasque atuam no ramo publicitá-
rio. Existe um compromisso (...)
que deve ser respeitado para evi-
tar condutas como a que foi noti-
ciada nestes autos.”

Para Sérgio Varella Bruna, só-
cio do escritório Lefosse Advoga-
dos, que representou a Fischer, “a
sentença é exemplar e inovadora,
porque as regras do Conar foram
expressamente invocadas para de-
monstrar a deslealdade do com-
portamento da Africa”. ●
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