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Copa tem muito a definir
Depois da escolha das cidades-sede, a questão para o mercado é a Lei Geral da Copa

Por Guilherme miranda e renato Pezzotti gmiranda@grupomm.com.br e rpezzotti@grupomm.com.br

A Fifa definiu, na semana passada, as 
sedes da Copa do Mundo de 2014, no 

Brasil. Depois de muita especulação ao 
longo de meses, a entidade máxima do 
futebol mundial confirmou que a abertu-
ra acontecerá no estádio do Corinthians, 
que está em construção na zona leste de 
São Paulo. A final, como já se sabia, foi as-
segurada no Maracanã, no Rio de Janeiro. 
Apesar desses anúncios, ainda há muito a 
acertar nos próximos meses e anos, des-
de o cumprimento de prazos na entrega 
de obras até a implantação de planos es-
tratégicos que visem receber bem turistas 
atraídos pelo Mundial. Para o mercado, a 
grande questão agora é a queda de bra-
ço entre o Governo Federal e a federação 

micas envolvem diretamente a carta. Em 
questão, principalmente, as regras sobre 
transmissão e retransmissão de jogos, con-
dições para a venda de ingresso e a permis-
são do consumo de bebidas alcoólicas nos 
estádios — a federação prefere liberar, en-
quanto o governo argumenta que as leis fe-
derais devem ser obedecidas. A Lei Geral 
da Copa estabelece também uma série de 
normas de proteção às marcas patrocina-
doras do evento (veja quadro nesta página).

Ingressos
Com grande atenção da mídia, a dis-

cussão em torno da venda de ingressos 
parece longe de ser resolvida. A Fifa, res-
ponsável pela distribuição e precifica-
ção de entradas dos jogos, não pretende 
abrir mão de nenhuma porcentagem da 
arrecadação com venda dos bilhetes, al-
go que atinge diretamente direitos do ci-
dadão brasileiro, como os estabelecidos 
pelo Código de Defesa do Consumidor e 
Estatuto do Idoso, uma vez que no Brasil 
estes têm direito a meia-entrada no País.

Caso a Fifa decida aprovar a meia-en-
trada para os casos mencionados, man-
tendo-se dentro das leis brasileiras, esti-
ma-se que a entidade abriria mão de cer-
ca US$ 100 milhões, um valor pequeno 
se comparado ao total a ser investido na 
realização do mundial no Brasil. Em se-
tembro, o poder público estimou um to-
tal de mais de R$ 30 bilhões como cus-
to total da Copa de 2014, valor que vem 
sendo recalculado periodicamente des-
de que o Brasil foi escolhido como sede.

A presidente Dilma Rousseff já descar-
tou passar por cima das leis brasileiras 
para satisfazer os desejos financeiros da 
Fifa. No meio do impasse, cogitou-se até 
o uso de dinheiro público para subsidiar 
as meia-entradas para quem se qualifica 
para o benefício. Um dos que apoia essa 
ideia é Eduardo Paes, prefeito do Rio de 
Janeiro, cidade que sediará os Jogos Olím-
picos de 2016. Uma discussão e tanto que 
deve durar até o meio do ano que vem.

sobre a aprovação da Lei Geral da Copa, 
que dispõe sobre medidas relativas ao 
torneio no País, com algumas delas im-
pactando diretamente nos negócios das 
marcas parceiras. 

Enviado para o Congresso Nacional 
no dia 19 de setembro, o texto ainda es-
tá em estudo pelos parlamentares. Na 
quarta-feira passada, 19, a Comissão Es-
pecial da Câmara, criada para discutir a 
Lei, decidiu os primeiros pontos relativos 
ao projeto. A comissão aprovou seu rotei-
ro de trabalho e escolheu convidados pa-
ra ajudarem na discussão das propostas 
do governo, entre eles o ministro dos Es-
portes, Orlando Silva, Pelé, o presidente 
da Fifa, Joseph Blatter, o secretário-geral 

da Fifa, Jérôme Valcke, e os 12 presiden-
tes das federações das cidades-sedes que 
receberão jogos em 2014, entre outros.

Foi decidido também que os ingressos 
para os jogos deverão ser vendidos a par-
tir de 2013, após a Copa das Confedera-
ções, que também acontece no Brasil. O 
sistema de venda de ingressos para jogos 
da primeira fase será em forma de sorteio.

A legislação faz parte das garantias ofere-
cidas pela União à Fifa. Segundo o presidente 
da Câmara, Marco Maia, o projeto  deve ser 
votado até o fim do ano. Mas para a federa-
ção do futebol, o documento já deveria ter 
sido assinado pela Presidência da República.

Esse é apenas um dos pontos de discor-
dância entre governo e Fifa. Outras polê-

O jOgO cOmeçOu Confira quantas partidas cada cidade receberá, além 
dos investimentos totais nos estádios em construção

manaus
estádio: Vivaldão

Investimento: R$533,33 milhões
jogos: 4, todos de 1ª fase (14/06, 

18/06, 22/06 e 25/06)

cuIabá
estádio: Verdão

Investimento: R$ 596,7 milhões
jogos: 4, todos de 1ª fase (13/06, 

17/06, 21/06 e 24/06)

POrtO alegre
estádio: Beira-Rio
Investimento: R$ 290 milhões
jogos: 5
4 de 1ª fase (15/06, 18/06, 22/06 e 25/06)
1 de oitavas de final (30/06)

FOrtaleza
estádio: Castelão

Investimento: R$ 486 milhões
jogos: 6

4 de 1ª fase (14/06, 17/06, 21/06 e 
24/06. Jogo do Brasil em 17/06)

1 de oitavas de final (29/06)
1 de quartas de final (04/07)

natal
estádio: Machadão
Investimento: R$ 400 milhões
jogos: 4, todos de 1ª fase (13/06, 
16/06, 19/06 e 24/06)

recIFe
estádio: Arena Pernambuco
Investimento: R$ 494,2 milhões
jogos: 5
4 de 1ª fase (14/06, 20/06, 
23/06 e 26/06) 
1 de oitavas de final (29/06)

salvadOr
estádio: Fonte Nova
Investimento: R$ 591,7 milhões
jogos: 6
4 de 1ª fase (13/06, 16/06, 20/06 e 25/06)
1 de oitavas de final (01/07)
1 de quartas de final (05/07)

sãO PaulO
estádio: Fielzão
Investimento: R$ 820 milhões
jogos: 6
3 de 1ª fase (12/06, 19/06, 23/06 e 26/06. O 
jogo do Brasil será a abertura, em 12/06)
1 de oitavas de final (01/07)
1 de semifinal (09/07)

rIO de janeIrO 
estádio: Maracanã
Investimento: R$ 775,7 milhões
jogos: 7 
4 de 1ª fase (15/06, 18/06, 22/06 e 25/06)
1 de oitavas de final (28/06)
1 de quartas de final (04/07)
Decisão (13/07)

brasílIa
estádio: Mané Garrincha

Investimento: R$ 671,2 milhões
jogos: 7

4 de 1ª fase (15/06, 19/06, 23/06 e 
26/06. O jogo do Brasil será em 23/06)

1 de oitavas de final (30/06)
1 de quartas de final (05/07)

Disputa do 3° lugar (12/07)

curItIba
estádio: Arena da Baixada

Investimento: R$ 220 milhões
jogos: 4, todos de 1ª fase 

(16/06, 20/06, 23/06 e 26/06)

Conheça alguns pontos da lei 
que trata do Mundial de 2014

• Pirataria − a lei geral da copa inclui 
11 verbos no artigo que trata da pirataria: 
quem reproduzir, imitar, falsificar, importar, 
exportar, vender, oferecer, distribuir, expor 
para a venda, ocultar ou manter em estoque 
qualquer produto com os símbolos oficiais da 
copa estará sujeito à detenção. 

• marketing de emboscada − como 
uma ação deste tipo não prevê penalização 
criminal no País, a lei define uma pena de 
detenção (ou multa) para as atividades de 
marketing de emboscada por “associação” e 
“por intrusão”. neste artigo, estão a exposição 
de marcas, negócios, produtos, serviços ou 
promoções não autorizadas pela Fifa com o 
objetivo de obter vantagem publicitária. Outro 
artigo enquadra a divulgação de marcas por 
meio de associação direta ou indireta com os 
símbolos oficiais da federação, que induziriam 
as pessoas a acreditar que tais marcas são 
endossadas pela Fifa.

• Garantias gerais − uma seção completa 
da lei ainda pede a colaboração da união 
para que a Fifa e seus parceiros possam 
divulgar suas marcas e realizar serviços nas 
imediações e principais vias de acesso aos 
estádios do mundial. O uso de ingressos para 
promoções também serão considerados atos 
ilícitos, puníveis com sanções cíveis – ou seja, 
cabíveis de indenização. um dos itens proíbe 
a publicidade em veículos automotores, 
aeronaves ou embarcações nas áreas 
próximas da competição — locais estes que 
serão definidos pela Fifa na época do torneio.

MARKETING ESPORTIVO
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1482, p. 30, 24 out. 2011.




