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Não há momento melhor para se falar de futebol e negócios. A proximidade da Copa do Mundo de 
2006 está abrindo as portas para ações comerciais das mais variadas formas. O momento passou 
a ser estratégico para as empresas intensificarem as ações promocionais, visando aumento na 
visibilidade das marcas e, conseqüentemente, o crescimento da venda dos produtos.  
 
As empresas têm oportunidades melhores para se relacionar diretamente com seus consumidores 
com promoções comerciais associadas aos jogos. Acontece que as empresas que desejam fazer 
este investimento devem apressar o passo.  
 
É preciso ressaltar que, independentemente da modalidade de promoção comercial escolhida pela 
empresa, existem regras e prazos a serem cumpridos. Assim, para não frustrar a ação planejada, 
é preciso conhecer os órgãos e as leis que tratam desta matéria, pois, do contrário, a promoção, 
além de não sair do papel, ainda poderá trazer prejuízos para a empresa.  
 
Os prazos envolvidos na viabilização de uma promoção comercial são um fator determinante para 
obter um resultado satisfatório. Existem diversas etapas que precisam ser cumpridas, entre elas, 
a criação e a viabilidade da mecânica que será adotada, a elaboração do regulamento e do plano 
de operação, a obtenção da documentação necessária, a protocolização do processo de 
autorização junto à Caixa Econômica Federal e, finalmente, a expedição do certificado de 
autorização, totalizando, cerca de 60 dias.  
 
Somente após a conclusão desta fase, a divulgação da promoção poderá ser iniciada. Isso porque, 
o número do certificado de autorização deverá, obrigatoriamente, constar em todas as peças 
veiculadas na mídia.  
 
Além do prazo, é preciso considerar também o que pode e o que não pode ser feito, em matéria 
legal, na concepção de uma promoção comercial. É necessário, antes de tudo, cumprir 
integralmente as disposições estabelecidas na Lei n 5.768/71, regulamentada pelo Decreto n 
70.951/72.  
 
Se as questões legais não forem observadas na ponta do lápis a empresa poderá não obter a 
autorização da CEF ou mesmo ser multada em até 100% do valor dos prêmios distribuídos, caso 
opte por realizar a promoção sem a autorização devida.  
 
É necessário ressaltar que as obrigações da empresa promotora não se encerram com o término 
da promoção. Posteriormente a essa fase, a empresa deverá realizar a prestação de contas junto 
a Caixa Econômica Federal, de modo que, cumpridos todos os requisitos determinados pela lei, o 
processo será homologado e encerrado.  
 
Mesmo faltando praticamente oito meses para o início da Copa do Mundo, já são inúmeras as 
promoções em andamento vinculadas aos jogos. A Gerência Nacional de Promoções Comerciais 
(GEPCO), órgão da Caixa Econômica Federal responsável pela expedição da autorização de 
promoções comerciais, já está analisando um número de processos consideravelmente superior 
para esta época do ano, o que demonstra que as empresas estão, antecipadamente, 
desenvolvendo suas estratégias atentas ao tema do momento.  
 
Assim, as empresas que tenham interesse na realização de promoção atrelada à Copa devem 
procurar viabilizá-las o quanto antes, para que possam obter uma individualização quanto à 
visibilidade na mídia e encarar a concorrência com maior grau de competitividade.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 nov. 2005. Comunicação, p. C-6. 


