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Copa do Mundo da Fifa – Bra-
sil 2014, Copa das Confederações 
2013 ou qualquer derivação des-
sas terminologias já têm dono e 
não poderão ser usadas por qual-
quer empresa que não seja patro-
cinadora oficial dos eventos. Essa 
é a essência do Projeto de Lei no 
394/09, do senador Valdir Raupp 
(PMDB-RO), que começou a 
tramitar no Congresso Nacional. 
Seu objetivo é cumprir uma das 
exigências da Fifa que constam 
do caderno de encargos do País 
para sediar o mundial de 2014. 

Se a lei passar, como quer a 
entidade e o governo brasilei-
ro — grande fiador do evento 
—, qualquer empresa que se 
aproprie de expressões e ícones 
reservados aos patrocinadores 
oficiais estará sujeita a multas. 
As medidas valeriam da promul-
gação da lei até 30 dias após o 
término do torneio.

O tema chamou a atenção da 
Associação Brasileira de Marke-
ting Promocional (Ampro), que 
realizou na terça-feira 30 uma 
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reunião com o único objetivo 
de discutir o PL endossado pelo 
governo federal. O advogado 
Paulo Foccacia, sócio do escri-
tório CFLA, que representa os 
interesses da associação, con-
corda que é necessária uma lei 
nacional que proteja um evento 
de tamanha visibilidade global. 
Entretanto, ele acredita que há 
dois problemas no texto que 
tramita no Congresso. 

O primeiro é de ordem con-
ceitual. Foccacia considera “la-
mentável” o País elaborar uma lei 

para atender exclusivamente os 
interesses de uma entidade inter-
nacional. “Nesse caso, a Fifa está 
se sobrepondo à soberania nacio-
nal. Por mais que o País tenha 
dado garantias para a realização 
da Copa, o tema é complexo do 
ponto de vista jurídico”, critica. 

Ele também considera alguns 
pontos do texto “muito abertos”  
— caso do item que concede aos 
12 municípios que receberão os 
jogos o poder de definir quais 
as “zonas limpas”, onde não 
será permitida a publicidade de 

empresas não parceiras da Fifa. 
“Em tese, cada cidade pode 
estipular regras completamente 
diferentes, o que geraria muitos 
problemas”, prevê.

Escudo antipirataria
Por outro lado, antes mesmo 

de o projeto avançar na Câmara, 
onde atualmente é apreciado 
pela Comissão de Educação, já há 
defensores de peso do conceito 
de proteção aos patrocinadores 
oficiais tanto da Copa de 2014 
quanto da Olimpíada de 2016. 

No mesmo dia 30 de março, a 
Associação dos Profissionais de 
Propaganda (APP) promoveu 
debate sobre os direitos dos co-
tistas dos dois grandes eventos e 
a prevenção ao marketing pirata. 
Anco Saraiva, diretor da Central 
Globo de Marketing, destaca as 
responsabilidades da emissora 
como detentora dos direitos de 
transmissão dos eventos, que 
começam na concessão da pre-
ferência aos parceiros oficiais 
da Fifa e do Comitê Olímpico 
Internacional, antes de abrir as 
cotas ao mercado. “Só entram 
concorrentes dessas marcas se 
elas abrirem mão do seu direito”, 
reforça. No caso do pacote da 
Copa do Mundo de 2010, Adi-
das e Hyundai não exerceram 
a preferência de parceiros Fifa 
e abriram caminho para suas 
concorrentes Olympikus e Fiat 
patrocinarem os jogos na Globo. 
“Os intervalos das transmis-
sões da Copa estarão fechados 
para os concorrentes de todas 
as cotistas”, acrescentou. 

Desde 1970 o refrão “A Copa do Mundo é nossa” tornou-se 
conhecido entre nós brasileiros, embalando várias gerações de 
torcedores. Entretanto, seu uso está sendo ameaçado pela Fifa. É 
bastante comum nos anos que precedem ou se realizam grandes 
eventos mundiais, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, 
a utilização em anúncios de expressões por vezes registradas 
(como Copa do Mundo 2010, Olimpíadas etc.) ou mesmo de 
elementos que fazem menção ao tema esportivo do ano.

Nessa seara, é preciso distinguir bem as coisas para que 
o direito de livre expressão publicitária não seja limitado a 
ponto de tolher o uso lícito de elementos comuns (portanto, 
inapropriáveis) e conceder às entidades que se encarregam 
da organização desses eventos um direito maior do que a lei 
efetivamente lhes concede.

Particularmente no ano em curso, tomamos conhecimento 
que a Fifa, representada por renomado escritório de advocacia 
do Rio de Janeiro, tem se lançado contra praticamente todas as 
empresas e anunciantes que, direta ou indiretamente, fazem uso 
da expressão Copa do Mundo ou Copa, ou mesmo de elementos 
relacionados ao tema (futebol) e uso das cores (verde e amare-
lo), alegando que tal prática é ilegal porque o anunciante estaria 
se aproveitando do evento em causa sem, entretanto, ostentar a 
condição de patrocinador oficial da Copa do Mundo. Procuram 
denominar essa prática de marketing de emboscada.

O marketing de emboscada (ambush marketing) tem sido 
bastante difundido pelos trabalhos de Simon Chadwick, pro-
fessor de Marketing e Estratégias de Negócios Esportivos da 
Universidade de Coventry, Inglaterra, que atua como assessor 

de empresas, clubes e organizações ligadas ao esporte. Trata-se 
de prática considerada parasitária, porque um não patrocinador 
tira proveito do evento para aparecer de forma inusitada, usando 
a mídia do evento para divulgar sua marca e que, algumas vezes, 
acaba repercutindo mais na lembrança do público do que os 
anúncios do próprio anunciante/patrocinador. 

Evidentemente, há casos de anúncios em que essa prática 
fica caracterizada; quando são ostentados sinais registrados — 
e, portanto, de uso exclusivo para as atividades correlatas —, 
como marcas (palavras e/ou figuras), em nome das entidades 
organizadoras dos eventos, o aproveitamento é flagrante. 
Nesses, o propósito de criar associação com o evento pode re-
sultar evidenciado, inclusive por dolo ou má fé do anunciante, 
e pouco poderá ser alegado em defesa de quem agiu com essa 
inescondível finalidade.

Noutros casos, entretanto, não ocorre o uso de sinais de 
uso exclusivo, havendo apenas a utilização do tema comum 
(esporte/futebol) que, como se sabe, não é de uso exclusivo de 
nenhuma entidade que organiza eventos esportivos, ou mesmo 
de símbolos igualmente comuns. Mas é preciso tomar cuidado 
com a concretização da mensagem para que não haja espaços 
para a aplicação da tese do marketing de emboscada, que é uma 
espécie de concorrência parasitária. Por isso, é essencial obter 
orientação adequada e prévia na concepção de campanhas com 
essas características.

Ainda são poucos os casos analisados pela Justiça brasileira, 
embora a tese venha crescendo fora daqui. Mas um caso, em 
especial, foi analisado por nossa Justiça, que concluiu que nem 

tudo que se faz em publicidade na época dos Jogos Olímpicos deve 
ser considerado aproveitamento parasitário. Com equilíbrio que 
muitas vezes tem faltado aos organizadores desses eventos, que 
passaram a ver sinais de “aproveitamento” nos anúncios cujo tema 
seja futebol, ou na utilização do verde e do amarelo ou de símbolos 
de uso comum relacionados ao esporte, a Justiça entendeu que 
certo anunciante não cometeu ilegalidade alguma ao se valer de 
uma tocha na ilustração de campanhas publicitárias veiculadas 
às vésperas da Olimpíada de Pequim. No caso, a acusação era de 
contrafação (reprodução indevida) em razão da “... utilização do 
símbolo olímpico (tocha olímpica)...”, mas, como a tocha utilizada 
pelo anunciante não guardava identidade com a tocha oficial dos 
Jogos de Pequim, a acusação foi rejeitada. A demanda foi julgada 
improcedente, pois não ficou comprovado que o anunciante teve a 
intenção de se passar por patrocinador oficial do evento esportivo, 
nem ficou demonstrada semelhança entre a tocha utilizada nos 
anúncios e a oficial, não podendo sequer se falar em tentativa de 
imitação. Cabe ressaltar que a decisão ainda não é definitiva, pois 
está pendente de julgamento de um último recurso (Apelação 
Cível no 2009.001.52062, TJRJ).

É possível concluir que cada caso deve ser analisado pre-
viamente e conforme suas particularidades, para que não se 
alcancem conclusões precipitadas e equivocadas sobre o que 
é lícito e ilícito fazer nessa matéria. Os anunciantes têm, sim, 
o direito à livre expressão publicitária, mas devem observar se 
certos elementos e sinais integrados às suas campanhas estão 
protegidos pelos direitos de propriedade intelectual ou se, di-
versamente, poderão ser livremente utilizados.

Durval Pace
Advogado especialista na área 
de direito autoral, marketing 
esportivo e publicidade
durvpace@uol.com.br

Do leitor

A Copa do  
Mundo é nossa?

Foccacia considera “lamentável” o Brasil elaborar uma  
lei exclusivamente para atender interesses da Fifa

Saraiva avisa que, na Globo, os intervalos da Copa estarão 
fechados aos concorrentes de todas as marcas cotistas

à

Fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 31, n. 1403, p. 34, 5 abr. 2010.




