


O esporte é um poderoso filão a ser 

explorado na criação publicitária - e 

também caminho certo para custosas 

dores de cabeça se for utilizado sem 

autorização de quem detém os 

direitos de uso de marcas e imagens. 

Confira aqui dicas valiosas para 

não ter problemas legais ao usar 

elementos do futebol e outros esportes 

em suas peças publicitárias 

ara o mundo da publicidade, 

especialmente para os criativos, 

os eventos esportivos têm apelos e ris

cos especiais, começando pelo envolvi

mento em programas internacionais de 

marketing, ao demandar investimentos 

elevados em publicidade e promoções. 

O futebol, que neste ano promove o seu 

Campeonato Mundial, pode ser consi

derado o mais importante de todos os 

esportes de massa, pela penetração em 

países numa escala que outras modali

dades não conseguem rivalizar. 

Altamente profissionalizados e por 

dependerem dos recursos oriundos da 

comunicação de massa - especialmente 

a T V , os eventos esportivos modernos, 

ao contrário da velha Olimpíada nascida 

na Grécia, estão amarrados à utilização 

das chamadas propriedades intelec

tuais, que vão do designer de camisas e 

marcas de bolas até os símbolos criados 

para marcar o evento, como é o caso do 

Zakumi, mascote escolhido pelos orga

nizadores para representar a Copa do 

Mundo de 2010, na África do Sul. 

No caso brasileiro, e também de 

outros países, além das propriedades 

protegidas por registros internacionais 

de marcas, existe o limite de uso do 

chamado direito da personalidade, 

regulado pelo Código Civil, com restri

ção clara ao uso de fotos, desenhos, 

nomes, apelidos e tudo o mais que inte-
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gra a chamada "persona" do atleta ou 

participante dos eventos esportivos. 

O esporte movimenta recursos 

milionários em matéria de comunica

ção. Começa pelos direitos de transmitir 

o evento esportivo, adquirido com cláu

sula que dá aos licenciados - aqueles 

que recebem dos proprietários a cessão 

de tais direitos e usufruem dos conteú

dos - o direito de impedir o acesso de 

concorrentes ao evento. E também 

determina o dever de exercer em seu ter

ritório um policiamento mercadológico 

para agir em nome de quem cedeu os 

direitos, impedindo que terceiros, veícu

los ou anunciantes, sejam beneficiados 

pelas imagens ou sons sem que estejam 

autorizados formalmente a fazê-lo. 

Há, por exemplo, casos de lesão 

grave a tais direitos, como a retransmis

são não autorizada de imagens ou sons 

de eventos esportivos não licenciados, 

incluindo, com a mesma gravidade de ilí

cito, iniciativas julgadas simplórias, 

como aquelas do interior do país, cujas 

prefeituras, desavisadamente, armam 

palcos para a transmissão de partidas 

esportivas, obtendo patrocínio do co

mércio local para tanto. Trata-se, no en

tanto, de uso indevido e pode custar ca

ro para o promotor, seja ente público ou 

privado. 

Nas agências, parece comum o criati

vo usar o momento de emoção para defi

nir peças que sejam, de forma direta ou 

indireta, vinculadas aos eventos esporti

vos ou a determinados ídolos do espor

te. Corre-se o risco, nestes casos, de 

virem à tona pedidos de indenização -

cujo valor pode chegar a alguns milhões 

de reais, para falar na moeda brasileira 

que, depois do Plano Real e de quase uma 

década de muito controle, continua com 

respeito e valor internacional. 

Hoje, começando pela Fifa, talvez a 

mais importante entidade esportiva do 

mundo - sua receita anual é superior a 

uma quantidade surpreendente de orça

mentos de p a í s e s , tudo é feito com 

base em um manual de procedimentos, 

no qual estão indicadas as propriedades 

intelectuais protegidas e pertencentes à 

entidade, as regras de patrocínio, os 

limites de uso das marcas e tudo o mais 

que se relaciona com as relações de 

comunicação do evento com o público. 

Este e outros documentos normativos 

da Fifa podem ser encontrados ou solici

tados pelo site da entidade, http://www. 

fifa.com/aboutfifa/documentlibrary/ 

doclists/marketing.html. 

As propriedades intelectuais têm 

valor nas balanças comerciais dos paí

ses, sendo matéria de tratados interna

cionais sob controle de organismos 

mantidos pelas Nações Unidas, como a 

Organização Mundial do Comércio, que 

concedeu recentemente ao Brasil o direi

to de retaliação contra os Estados 

Unidos em razão da política de subsí-
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dios ao algodão plantado naquele país. 

Na lista brasileira de produtos america

nos que serão taxados como retaliação, 

podem entrar propriedades intelectuais, 

como patentes e marcas, inclusive da 

área de esportes. 

Internamente e com base nos trata

dos internacionais, o Brasil conta com 

uma lei específica de patentes, marcas e 

direitos conexos, a Lei n° 9.279, de 14 de 

maio de 1996, que substituiu o antigo 

Código de Propriedade Industrial, 

expandindo a sua área de atuação e pro

teção à inteligência criativa. É com base 

nesta lei que o Estado Brasileiro conce

de aos inventores, por exemplo, o mono

pólio de uso de sua invenções, através 

das patentes, ou o monopólio de uso 

das marcas, pelo registro no Instituto de 

Propriedade Industrial (INPI), que 

podem ser nomes, símbolos ou ima

gens. 

A Fifatem registrado no INPI as mar

cas Copa do Mundo, Word Cup, Fifa 

World Cup, South Africa 2010, Word 

Cup 2010, além de contar com uma 

série de outras marcas registradas no 

exterior e com prevalência de uso no 

país. E, é claro, todas as marcas relacio

nadas com a Copa do Mundo de 2014, 

que será realizada no Brasil. 

Hoje, o critério de registro de marcas 

é mais rigoroso, limitando os pedidos de 

registro a pessoas jurídicas, desde que a 

sua finalidade social, descrita em seus 

documentos de constituição, seja com

patível com o que está sendo solicitado, 

impedindo, ainda, a utilização de marcas 

notórias, mesmo no estrangeiro, e de 

uso de nomes de pessoas famosas, o 

que foi normal num certo período no 

qual se criou uma indústria da esperteza 

com pedidos de registro de coisas que se 

sabia que outros iriam incrementar. 

Seguindo o caminho da organização 

internacional, a CBF, que regula o fute

bol no país em nome da Fifa, tem uma 

série de propriedades intelectuais regis

tradas, como as patentes de camisas e 

marcas da Seleção Brasileira. Qualquer 

uso comercial, inclusive publicitário, por 

ser monopólio da entidade, depende de 

sua autorização, que será sempre onero

sa - as entidades esportivas profissiona

lizadas vivem de tais recursos, que ser

vem, também, para o desenvolvimento 

do esporte. 

O mesmo ocorre com os símbolos 

olímpicos, que no Brasil estão sendo 

valorizados por legislação específica, a 

qual permitirá o custeio da realização 

das Olimpíadas de 2016, marcadas para 

o Rio de Janeiro. Dos anéis que lem

bram as Olimpíadas gregas às demais 

marcas olímpicas, tudo está sob a prote

ção de um comitê, que atua em nome 

da organização internacional promotora 

das Olimpíadas. Confira em http://www. 

olympic.org/en/content/Footer-Pages/ 

Documents/Marketing/ 

A legislação civil estendeu a proteção 
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que era apenas dos bens imateriais aos 

atletas. Até então, eles contavam so

mente com a iniciativa do ex-presidente 

da antiga CBD (atual CBF) e da Fifa, 

João Havelange, o chamado direito de 

arena, produto que as entidades promo

toras dos esportes obtinham pela venda 

de sua exibição. O ex-dirigente, quando 

nos anos 1970 votava-se no país a lei 

pioneira de direitos autorais, conseguiu 

incluir um artigo que permitia aos meios 

de comunicação a fixação e transmis

são, sem autorização e sem pagamento, 

de apenas três minutos de eventos 

esportivos de frequência paga. Hoje, tal 

dispositivo deixou de ser parte da lei de 

direitos autorais - onde não deveria 

e s t a r , e passou a integrar a legislação 

de proteção e promoção do esporte, a 

chamada Lei Pelé. 

A proteção maior, e também a mais 

arriscada para as criações publicitárias 

desavisadas, está no Código Civil de 

2003, mais precisamente em seu 

Capítulo II, que trata dos Direitos da 

Personalidade. O Código estabelece no 

artigo 18: "Sem autorização, não se pode 

usar o nome alheio em propaganda 

comercial", dizendo, logo no artigo seguin

te, que "o pseudônimo adotado para ativi

dades lícitas goza da proteção que se dá ao 

nome". E completa a chamada proteção 

à personalidade, no artigo 20: "Salvo se 

autorizadas, ou se necessárias à adminis

tração da justiça ou à manutenção da 

ordem pública, a divulgação de escritos, a 

transmissão da palavra, ou a publicação, a 

exposição ou a utilização da imagem de 

uma pessoa poderão ser proibidas, a seu 

requerimento e sem prejuízo da indeniza

ção que couber, se lhe atingirem a honra, 

a boa fama ou a respeitabilidade, ou se 

destinarem a fins comerciais". E, para 

completar, em seu parágrafo único, diz: 

"Em se tratando de morto ou de ausente, 

são partes legítimas para requerer essa pro

teção o cônjuge, os ascendentes ou os des

cendentes". 

O artigo 21 do Código Civil traz o 

corolário: "A vida privada da pessoa natu

ral é inviolável, e o juiz, a requerimento do 

interessado, adotará as providências neces

sárias para impedir ou fazer cessar ato con

trário a esta norma". Para alertar os 

incautos, o Superior Tribunal de Justiça, 

a mais alta Corte de julgamento de 

matérias judiciais que não envolvam 

constitucionalidade, através da Súmula 

n° 403, que orienta e determina o julga

mento em todas as instâncias, já deci

diu: "Independe de prova do prejuízo a 

indenização pela publicação não autoriza

da da imagem de pessoa com fins econô

micos ou comerciais". 

Não há o que discutir, os ídolos 

esportivos, pelo nome ou apelido, ima

gem ou som de voz, não podem ser usa

dos em publicidade, porque toda publi

cidade tem fins comerciais, salvo se 

autorizarem, o que ocorre apenas quan

do tal uso entra no custo da produção, 

isto é, reflete o pagamento de cachê, 

para uso de imagem em fim determina

do, para veiculação em meios e veículos 

indicados na autorização, pelo tempo 

nela fixado e para uso em território 

nacional ou internacional previamente 

determinado. 

O esporte é um negócio. Negócio 

complexo, lucrativo, apaixonante, agluti

nador e internacional. No entanto, custa 

caro. Às vezes, muito caro, e mais ainda 

se utilizado sem autorização de quem 

detém o poder de autorizar o uso de 

marcas e imagem. 

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: CENP em Revista, São Paulo, ano 6, n. 22, p. 26-33, mar. 2010.




