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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 

Ampro critica lei que protege 
propriedades da Copa
Projeto do senador Valdir Raupp (PMDB-RO) é exigência da Fifa para realizar evento no Brasil em 2014
Robert Galbraith

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

Saraiva avisa que, na Globo, os intervalos da Copa estarão 
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Recursos captados pela lei federal  
de incentivo ao esporte

Ano Valor disponível Valor captado
Projetos 

aprovados

2007 R$ 64,18 milhões R$ 50,92 milhões 17

2008 R$ 276,83 milhões R$ 82,19 milhões 102

2009 R$ 448,23 milhões R$ 106,53 milhões 210

   

Entra em vigor a lei paulista de incentivo ao esporte
Uma semana antes de deixar 

o cargo para concorrer à Presi-
dência da República pelo PSDB, 
o governador do Estado de São 
Paulo, José Serra, sancionou no 
dia 27 de março a lei estadual de 
incentivo ao esporte. O Decreto 
no 55.636 possibilita às empresas 
a obtenção de abatimentos no 
ICMS de até R$ 1 milhão (limite 
de 60.901 Ufesps, que valem 
R$ 16,40 cada) para recursos 
destinados a projetos esportivos 
realizados no âmbito estadual. 

O secretário de esportes do 
Estado, Claury Alves da Silva, um 
dos articuladores do projeto, afir-
ma que o governo paulista prevê 
no orçamento de 2010 até R$ 60 
milhões de renúncia fiscal, limita-
do a 3% do volume total devido 
por cada empresa. Ele lembra que 
o apoio da Secretaria da Fazenda, 
cujo titular é Mauro Ricardo Cos-
ta, também foi importante para o 
avanço da nova lei. Silva afirma 
que o montante será incrementa-
do todo ano, com expectativa de 
que chegue a R$ 500 milhões até 
2016, ano em que o Rio de Janeiro 
receberá os Jogos Olímpicos. 

O secretário explica ainda 
que a lei estadual foi criada a 
partir do artigo 16 da Lei no 
13.918/2009, que autoriza o po-
der executivo a conceder crédito 
outorgado correspondente ao 
valor do Imposto sobre Opera-
ções Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS). Os proje-
tos deverão obrigatoriamente ser 
credenciados e aprovados pela 
Secretaria Estadual de Esporte, 
Lazer e Turismo de São Paulo, a 
Selt. A partir do próximo ano, no 
entanto, o percentual individual 
por empresa continuará sendo 
de 3% sobre o ICMS devido, 
mas a Secretaria de Esportes 
somente aprovará projetos até o 
limite de 0,2% da arrecadação do 
imposto do ano anterior.

Longe das expectativas
José Estevão Cocco, que 

assumiu em janeiro a presi-
dência da recém-criada Asso-
ciação Brasileira das Agências 
de Marketing Esportivo, come-
morou a aprovação, apesar de 
considerar a verba modesta para 
o primeiro ano. Segundo ele, 
além de representar um grande 
apoio ao esporte paulista, a nova 
lei, por estar atrelada ao ICMS, 
abre uma ampla perspectiva de 
empresas beneficiadas. “Pratica-
mente todas as empresas estão 
sujeitas à tributação do ICMS. O 
percentual  de 3% sobre o impos-
to devido não distingue qualquer 
tipo de empresa”, analisa Cocco, 
em um contraponto à legislação 
federal. Ele lembra que o univer-

so de empresas aptas a destinar 
até 1% do imposto de renda 
devido, como reza a lei federal 
em vigor desde o início de 2007, 
é muito restrito pelo fato de ape-
nas companhias com declaração 
de lucro real poderem participar. 
Na prática, diz Cocco, a empresa 
precisa pagar R$ 100 milhões 
em impostos para poder abater 
R$ 1 milhão. “Talvez por isso 
apenas 29,7% dos projetos foram 
aprovados”, lamenta. A partir de 
2011, o percentual será de 2%.

Saraiva também revelou pro-
cedimentos do departamento 
comercial da Globo quanto a 
ações que configuram marketing 
pirata ou “de emboscada”. “Se 
for identificada alguma irregula-
ridade ou ferimento aos direitos 
de nossos cotistas, bloqueamos 
a veiculação”, afirma.

O advogado Paulo Gomes, di-
retor da Abap e do Conar, chama 
a atenção para o uso equivocado 
do termo “marketing de embos-
cada”, muitas vezes confundido 
com o marketing de guerrilha. 
“A emboscada é o jogo sujo, en-
quanto a guerrilha muitas vezes 
é legítima”, diferencia. 

A Pepsi e a Nike protagoniza-
ram um episódio que serviu de 
parâmetro para a Fifa e o COI. 
Em 1996, na Olimpíada de Atlan-
ta, ambas compraram todos os 
espaços de publicidade exterior 
em torno do estádio principal da 
cidade, constrangendo a Coca-
Cola e a Adidas, parceiras oficiais 
do evento. A Nike foi ainda mais 
longe, veiculando uma peça dig-
na de fazer o Barão de Coubertin 
— pai do mantra “O importante é 
competir” e criador das Olimpí-
adas da modernidade — revirar 
em seu túmulo: “Você não ganha 
a medalha de prata, você perde a 
de ouro”. O mal-estar criado pela 
empresa de Phil Knight foi tama-
nho que a Nike pediu desculpas 
publicamente ao COI.

Por outro lado, um exemplo de 
“guerrilha limpa” seriam os patro-
cínios da própria Pepsi a estrelas 
do futebol, como o inglês Beckham 
e o brasileiro Roberto Carlos, que 
sempre protagonizam comerciais 
que induzem os consumidores a 
associar a marca com a Copa, pro-
priedade da rival Coca-Cola.

Leonardo Gryner, diretor de 
marketing do Comitê Olímpico 
Brasileiro, afirma que as políticas 
do COI e da Fifa são diferentes 
em relação às precauções contra 
o marketing de emboscada. Em 
vez de criar leis, o COI prefere 
medidas preventivas mais efeti-
vas. No caso da mídia exterior, 
todos os espaços próximos das 
áreas onde serão realizadas 
competições já estão comprados, 
como parte do compromisso 
assumido pela organização bra-
sileira. “Fizemos o mesmo no 
Pan do Rio em 2007, e apenas 
as marcas oficiais veicularam 
publicidade nesses espaços”, 
conta Gryner.

Na África do Sul, que recebe 
a Copa entre 11 de junho e 11 
julho, o governo do país iniciou 
no último mês uma investiga-
ção junto com executivos da 
Fifa para identificar e processar 
empresas que estejam fazendo 
uso indevido de propriedades 
da Copa em promoções, mate-
riais de pontos-de-venda e pe-
ças de mídia eletrônica. O caso 
mais notório até o momento é o 
da South Africa Fruit, uma das 
que mais abusaram da pirataria 
no marketing.

Segundo dados do Ministério 
dos Esportes, a lei federal de in-
centivo ao esporte disponibilizou 
em 2009 pouco mais de R$ 448 
milhões, dos quais apenas R$ 
106,53 milhões foram captados 
por 210 empresas. 

Apesar da melhora em rela-
ção a 2008 e 2007 (ver quadro), 
a expectativa do mercado ainda 
está longe de ser atendida. 
Paulo Focaccia, advogado da 
Associação Brasileira de Marke-
ting Promocional (Ampro), as 
limitações de estrutura e pessoal 
do ministério impedem uma 
atuação mais efetiva do órgão. 
“Falta pessoal para analisar e 
aprovar os projetos, o que atrasa 
todo o processo”, critica. (RG)

Fonte: Ministério dos Esportes

Antes de deixar o cargo, Serra sancionou lei que autoriza 
abatimento no ICMS de empresas que apoiarem o esporte
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