
O marketing de emboscada e 
os grandes eventos esportivos 

Sua aplicação, contudo, limita-se às ações de mar-
keting de emboscada que, de fato, fazem uso de sinais 
protegidos. Nos casos em que há referências temáticas 
ao evento, sem a utilização dos referidos sinais, toma-se 
necessário recorrer aos dispositivos da LPI que coíbem 
a prática de concorrência desleal, em especial aquele 
que dispõe sobre o emprego de meio fraudulento para 
desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de ter-
ceiros. Questionável, aqui, quais ações recairiam efeti-
vamente sob o seu campo de aplicação. 

Em junho de 2012, foi promulgada a LGC. Além de 
ampliar o escopo de proteção das marcas de titularidade 
da Fifa, a LGC trouxe inovações relevantes no comba-
te às práticas que não fazem uso dos sinais protegidos. 
Destaque-se, nesse sentido, a tipificação como crime 
da divulgação de marcas, produtos ou serviços, com o 
fim de obter vantagem econômica ou publicitária, por 
meio da associação direta ou indireta com o evento. 

Outra inovação importante diz respeito à introdução 
das áreas de restrição comercial, que proíbem atividades 
promocionais ou de comércio de rua. O preenchimento 
de lacunas no ordenamento jurídico nacional pela LGC 
se mostra incontroverso. É preciso, porém, aguardar o 
início provável das ações de marketing de emboscada 
para se verificar até que ponto a LGC representará um 
instrumento eficaz de combate a esse tipo de prática. 

A matéria ainda será objeto de discussões acaloradas. 
Em última análise, a conclusão é que não se pode tolerar 
a exploração comercial de eventos por empresas que não 
tenham contribuído financeiramente para sua organiza-
ção, o que violaria, a um só tempo, os direitos dos orga-
nizadores e de seus parceiros comerciais. 

O conceito de marketing de emboscada, como o pró-
prio nome sugere, se encontra diretamente relaciona-
do ao marketing, mais especificamente ao sponsoring 
(ou sponsorship) — aqui conhecido como patrocínio. O 
sponsoring se desenvolveu, nas últimas décadas, como 
nova e eficiente plataforma de comunicação entre a em-
presa e o consumidor. De um lado, há o apoio financeiro 
e/ou material a determinada pessoa, grupos de pesso-
as ou organização. De outro, o retomo de mídia para a 
marca e produto ou serviço da empresa patrocinadora. 

São altos, porém, os valores envolvidos na aqui-
sição dos direitos exclusivos de associação a even-
tos esportivos como a Copa do Mundo da Fifa. Mui-
tas empresas não têm recursos, nem mesmo interes-
se, em dispender vultosas quantias para se vincular 
oficialmente a eventos dessa natureza. Nos casos de 
interesse, a exclusividade concedida pelo organiza-
dor por segmento de mercado restringe as oportuni-
dades de vinculação oficial. 

Empresas que não pertencem ao círculo dos pa-
trocinadores oficiais buscam igualmente a explora-
ção comercial desses eventos. O objetivo precípuo é 
a transferência do prestígio e goodwill do evento pa-
ra a própria empresa e seus produtos e/ou serviços. 
Trata-se, em verdade, do mesmo retorno perseguido 
pelos patrocinadores oficiais. 

Esse é o pano de fundo do chamado marketing de 
emboscada, que pode ser definido como as medidas 
promovidas pelo não sponsor, que tem por finalida-
de sugerir uma associação com determinado even-
to, de modo a transferir para si atenção e prestígio. As 
ações de marketing de emboscada podem apresentar 

as mais diversas formas: desde a utilização não auto-
rizada de marcas registradas até o emprego de méto-
dos publicitários que sugerem uma associação com o 
evento, aproveitando-se de sua temática, sem, contu-
do, fazer uso de sinais protegidos. 

Tais ações provocam o enfraquecimento do efeito 
de comunicação do patrocinador oficial, o que pode 
levar à perda do seu interesse na aquisição dos direitos 
exclusivos de associação. Não são apenas os patrocina-
dores oficiais que sofrem com os efeitos da prática do 
marketing de emboscada. Como se sabe, os contratos 
de patrocínio representam importante fonte de recei-
ta dos eventos esportivos de grande repercussão. Os 
valores gerados são indispensáveis ao financiamento 
do alto custo envolvido em sua organização. Tem-se, 
assim, que a redução do interesse em se tornar parcei-
ro oficial e/ou a diminuição dos valores para aquisi-
ção dos direitos de exclusividade representam amea-
ça concreta ao futuro desse tipo de evento. 

Diante desse cenário, e, ainda, da proximidade da 
Copa do Mundo de 2014, o tema marketing de embos-
cada ganha destaque no País. Discutem-se os meca-
nismos para sua coibição, bem como os limites legais 
para promoção de produtos e/ou serviços em campa-
nhas publicitárias por empresas não parceiras. 

Em relação especificamente à Copa de 2014, mere-
cem destaque a Lei da Propriedade Industrial (LPI) e a 
Lei Geral da Copa (LGC). Os dispositivos que regulam o 
direito marcário previstos na LPI vedam o uso das mar-
cas registradas em nome da Fifa sem a sua autorização. 
Incluem-se, nesse ponto, todos os símbolos oficiais, co-
mo o troféu, o emblema e o mascote. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: oportunidades da copa, São Paulo, p. 30, 5 nov. 2012.




