
Plágio ou coincidência? 
Ana Carolina Diniz 
 
Agências podem desenvolver campanhas semelhantes sem má fé. 
 
Para o consumidor, a impressão de que já viu aquela propaganda em algum lugar. Para o 
publicitário da área de criação, frustração. Para a empresa que contratou a campanha, 
desconfiança e raiva. Seja na televisão, jornal, revista, rádio ou internet, comerciais que tenham o 
mesmo roteiro ou partam de uma idéia parecida chamam atenção de todos os envolvidos no 
processo de comunicação. Um slogan ou uma foto parecida podem fazer estrago na relação entre 
cliente e agência, se não houver bom acompanhamento. 
 
Publicitários dizem que coincidências criativas são normais e não é raro eles serem surpreendidos 
por peças de concorrentes iguais a uma idéia que tiveram. No entanto, a maioria não acredita em 
má fé, já que os publicitários formam uma "turma". Quando acreditam que ocorreu plágio ou até 
para dar uma resposta para o cliente, a saída de alguns é procurar o Conselho Nacional de Auto-
Regulamentação Publicitária (Conar).  
 
O caso mais recente e que mais chamou atenção no Brasil envolveu as marcas Oi, de celulares, e 
o guaraná Antarctica, da AmBev. As idéias exploradas nos comerciais da Oi (com Ronaldinho 
Gaúcho) e Guaraná Antartica (com o argentino Diego Maradona) para a Copa do Mundo são bem 
parecidas.  
 
Nos dois comerciais, os jogadores acordam assustados porque estavam tendo pesadelos. No da 
empresa de telefonia, o craque brasileiro sonha que está vestindo as camisas das seleções da 
Itália, México e Espanha enquanto os torcedores cantam o grito de guerra da torcida em italiano e 
espanhol. No comercial da Antarctica, é a vez de Maradona acordar suando frio porque no sonho 
estava vestindo a camisa canarinha, ao lado de Ronaldo e Kaká e cantando o hino brasileiro. O 
comercial da telefônica foi veiculado antes. 
 
Comercial da ambev foi criado em setembro do ano passado 
 
Nem a NBS, responsável pelo comercial da Oi, nem a Duda, que produziu o do guaraná, quiseram 
comentar o ocorrido. No blog de um publicitário, a criativa Mari Salvani, da Duda, escreveu que 
"afirma e documenta" que o filme com Maradona foi criado em 7 de setembro do ano passado, 
portanto antes do comercial da telefônica. "Fico, portanto, indignada, diante da suposta questão 
levantada quanto a quem criou primeiro, lembrando ainda que o filme da Oi só foi colocado no ar 
e divulgado depois da publicação da nota do filme Maradona na Veja", escreveu.  
 
A Oi não respondeu às acusações e disse apenas que ocorreu coincidência criativa. Já a Antarctica 
fala abertamente sobre o assunto, não acreditando em plágio nem má fé. Roberto Trinas, gerente 
de produtos de Guaraná Antarctica, conta que o roteiro do filme estava aprovado pela AmBev 
desde setembro do ano passado, quando a idéia trazida pela agência Duda Propaganda e foi 
validada pela gerência da marca, e sua realização foi pautada em função da agenda do ídolo 
argentino.  
 
Trinas afirma que tudo ocorreu como planejado e a campanha faz parte do planejamento para a 
Copa do Mundo. "Acreditamos em coincidência, pois vínhamos trabalhando há tempos na 
campanha", afirma. O gerente também não considera que a veiculação do comercial da Oi antes 
do Guaraná tirou o impacto da peça. "Temos orgulho de patrocinar a seleção. É uma associação 
natural. Esse recurso dá impacto e resultado. Tem muita novidade até a Copa e o Guaraná 
Antarctica é uma autentica marca brasileira, ligado ao Brasil. O atributo da marca é qualidade e 
carinho", afirma.  
 



Os publicitários de ambas as campanhas devem ter ficado muito frustrados, opina Hugo 
Rodrigues, diretor de criação da agência Salles Chemistri, relembrando o caso Oi vs. Guaraná 
Antarctica. "Na Copa do Mundo, todos querem utilizar o gancho para vender. Neste caso, eles 
devem ter ficado muito frustrados, pois deve ter dado trabalho para convencer o Maradona, 
acertar cachê. Foi uma atitude muito corajosa do cliente em aceitar a idéia da agência, pois 
envolvia um ídolo mundial, mas com histórico de vícios com drogas. O cliente foi realmente 
corajoso", considera.  
 
Rodrigues também acredita na coincidência criativa e foi há pouco tempo vítima dela. 
Recentemente, o criativo estava com uma campanha filmada e só faltava a edição. A concorrência 
saiu antes com uma peça igual a que a equipe de Rodrigues estava preparando e para o mesmo 
segmento. Como já estava filmada, os criativos inventaram uma outra idéia usando as mesmas 
imagens. "Demos sorte, pois o cliente gostou mais".  
 
Apesar de ter um público menor, campanhas parecidas na internet também criam blá-blá-blá. O 
último case foi o site viral do SpaceFox (www.casadoousolteiro.com.br), idealizado pela agência 
Almap BBDO, como parte da campanha de lançamento do carro da Volkswagen. No entanto, 
internautas descobriram que o mesmo recurso tinha sido usado no lançamento do carro Modus da 
Renault na Alemanha, campanha vencedora do Grand Prix da categoria Lions Direct do Festival de 
Cannes do ano passado. Ao invés de casado e solteiro, o mote era feliz e triste. 
 
"Não há como negar, a idéia é a mesma. Pegou a gente de surpresa e nos deixou terrivelmente 
chateados. Mas acredite que em nenhum momento houve esperteza ou má intenção da agência. 
Seria muita pretensão e burrice de nossa parte imaginar que, num mundo globalizado, onde todo 
mundo está antenado o tempo todo, copiar uma idéia descaradamente iria passar despercebido. A 
Almap BBDO nunca precisou desse tipo de expediente para fazer um trabalho criativo de primeira 
linha. Coincidências acontecem, e cabe a nós ter a honestidade de assumir que, nesse caso, 
chegamos depois. Podemos garantir que, em nós, doeu muito mais", afirmou Sergio Mugnaini, 
diretor de criação Internet da Almap BBDO, em nota ao site especializado Blue Bus. 
 
Polêmica não atrapalhou planos da Volkswagen  
 
Marcelo Olival, gerente executivo de Propaganda e Marketing da Volkswagen, acredita que a 
discussão levantada na internet não diminuiu a força da campanha e do marketing feito para o 
lançamento do carro. "A campanha não enfraqueceu, acabou ficando mais forte graças à 
polêmica. Acompanhamos a discussão e foi tudo esclarecido. O caso não deixou imagem negativa, 
pois a agência reconheceu que a idéia é igual, mas que não foi cópia. No final, foi bom para as 
duas marcas, pois o site deles acabou voltando à mídia". 
 
A Volkswagen compreendeu bem a situação, mas muitas vezes o cliente não entende as 
coincidências e julga negativamente a agência pela semelhança dos comerciais. Rodrigues, da 
Salles Chemistri, lembra que a responsabilidade de a idéia ser igual a outra é toda da agência, no 
entanto, o cliente sabe do risco em atrasar o lançamento de uma campanha ou demorar a aprová-
la. "Não se pode negar que há um desgaste com o cliente quando isso ocorre. Mas muitas vezes 
também é culpa do cliente que pede para segurar o lançamento da campanha", diz.  
 
Paulo Henrique Gomes, diretor de Criação da White, acredita que a reação da empresa depende 
da relação com a agência. "Se o cliente acreditar no trabalho da agência, ele vai entender. Mas 
muitas vezes o cliente cobra uma providência, porque na verdade quem entra na disputa são as 
empresas e elas exigem resposta", afirma. Marcelo Gorodicht, um dos sócios da agência Bossa 
Nova, considera que a pior parte das propagandas parecidas é a conversa com o cliente. "Se for a 
primeira campanha, aí vira um problema, cuja dimensão depende do quão compreensivo o cliente 
é". 
 
 



Coincidência criativa é comum 
 
"Aconteceu comigo a vida inteira", relata Lula Vieira, publicitário e sócio da agência V&S, deixando 
claro como a coincidência em peças publicitárias acontece com freqüência. "As idéias muitas vezes 
são tão evidentes que ficam quicando na área. A Copa está aí, o Ronaldinho está aí. É só ouvir a 
chamada voz rouca das ruas", lembra. Por isso, Lula não crê em má fé quando ocorrem casos de 
coincidência negativa. "A má fé nas coincidências é quase zero. São todos do mesmo ramo, da 
mesma turma. Antigamente, agências do interior copiavam peças das cidades maiores, mas com 
a internet a informação se dissemina rapidamente", completa.  
 
O Festival de Cannes serviu de prova para Paulo Henrique Gomes, diretor de Criação da White, de 
como as idéias podem ser iguais, mesmo em cantos diferentes do mundo. "A coincidência existe e 
é mais comum do que se imagina. No Festival de Cannes, muitas vezes, aparecem idéias que 
foram iguais a que você já teve. Uma vez em Cannes, concorri com uma peça que tinha o mesmo 
roteiro para o mesmo produto, por coincidência mesmo". 
 
Por trabalhar com o cotidiano, tendo o dia-a-dia como referência, o publicitário pode ter uma 
inspiração igual à de um colega, afirma Marcelo Gorodicht, um dos sócios da agência Bossa Nova. 
Ele reitera que o plágio pode ocorrer quando são empresas do mesmo segmento. "Quando 
conquistamos um cliente, geralmente, pegamos um estudo de 5 a 6 anos de tudo que já foi feito 
em determinada área para fazer diferente. Por má fé, alguém pode usar a mesma idéia 
modificada", salienta.  
 
Se forem segmentos diferentes, mas que foram feitas mais ou menos ao mesmo tempo, 
Gorodicht acredita em coincidência. Ele mesmo já acusou e já foi acusado de copiar uma peça. 
"Não chega a dar raiva, mas é chato ter que dividir a idéia. Realmente é muito frustrante".  
 
Palavras comuns usadas simultaneamente em peças também podem criar conflito. A campanha 
"Ford Fiesta: completamente completo", desenvolvida pela JWT, com anúncio para TV, revista, 
rádio e páginas da internet, foi questionada no Conselho Nacional de Auto-Regulamentação 
Publicitária (Conar), pois a Neogama BBH considerou que o mote dos anúncios da Ford foi 
baseado no slogan e no conceito da campanha "Bradesco completo", de sua criação. O Conar 
reconheceu a originalidade do slogan do banco e recomendou a alteração das peças da Ford. 
 
Porém, para o diretor de criação da Publicis Brasil, Rodolfo Sampaio, o uso da palavra "completo" 
é comum e não passou de coincidência o caso da Ford vs. Bradesco. "Acontece sim e não creio em 
má fé". Sampaio lembra ainda que, de época em época, surgem estilos de criação. "Algumas 
campanhas criam tendências", considera.  
 
Independentemente dos motivos, a agência que se sentir lesada pode procurar o Conar. Lula é 
membro do conselho e afirma que, além de cuidar do consumidor, o Conar age em caso de 
disputa de autoria entre agências. "Pode até ser por coincidência, mas a primeira que foi para o ar 
tem a prioridade", diz. Hugo Rodrigues, diretor de criação da Salles Chemistri, afirma que vale a 
pena ir até o Conar, "mas a peça já estará afetada pois perdeu o peso do ineditismo". Para 
Gorodicht, a melhor iniciativa é procurar o Conar.  
 
SaibaMais 
 
O que diz o Conar?  
Seção 12: Direito Autoral Artigo 41  
Este Código protege a criatividade e a originalidade e condena o anúncio que tenha por base o 
plágio ou imitação, ressalvados os casos em que a imitação é comprovadamente um deliberado e 
evidente artifício criativo.  
 



Artigo 42 Será igualmente condenado o anúncio que configure uma confusão proposital com 
qualquer peça de criação anterior.  
 
Artigo 43 O anúncio não poderá infringir as marcas, apelos, conceitos e direitos de terceiros, 
mesmo aqueles empregados fora do país, reconhecidamente relacionados ou associados a outro 
Anunciante. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22 maio 2006, Gerência, p. B-8. 
 


