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Porto Alegre, 6 de Julho de 2006 - Para que terceiros não faturem em seu nome, o 
treinador de Portugal contratou empresa gaúcha. A derrota de ontem para a 
França, que tirou de Portugal a oportunidade de disputar pela primeira vez uma 
final de Copa do Mundo, não abala o prestígio do técnico Luiz Felipe Scolari. Tanto 
pela façanha de chegar às semifinais com a seleção portuguesa, quanto pelo 
pentacampeonato conquistado pelo Brasil há quatro anos ou ainda pelas passagens 
vitoriosas em clubes nacionais. Para que terceiros não faturem em seu nome, o 
treinador contratou há três anos a Marpa Marcas e Patentes, empresa de Porto 
Alegre, que registrou no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) as 
marcas Felipão e Famiglia Scolari.  
 
Diretor-presidente da Marpa, o empresário Valdomiro Soares, amigo pessoal do 
treinador, conta que o aconselhou a registrar as marcas depois da conquista do 
pentacampeonato. "Isso para protegê-lo da pirataria e evitar que alguém de ma fé 
registrasse antes e o Felipão acabasse tendo de comprar a própria marca. Existem 
vários desses casos", conta Soares, que conhece Felipão desde a década de 70.  
 
Segundo Soares, a marca Felipão está registrada no INPI e protege as marcas 
Felipão para serviços e produtos de vários gêneros como alimentos, roupas e 
artigos esportivos.  
 
Já Famiglia Scolari foi registrada principalmente para evitar o nome em cantinas e 
restaurantes. Família Scolari foi uma expressão cunhada na época da Copa de 
2002, quando a seleção brasileira formou um grupo marcado pela união entre os 
jogadores, tendo em Scolari uma espécie de "paizão". A campanha vitoriosa no 
mundial da Coréia do Sul e do Japão e o estilo vibrante de Felipão à beira do 
gramado foram tão marcantes que a torcida brasileira adotou Portugal após a 
eliminação frustrante do Brasil na Copa.  
 
Soares lembra que o contrato com Felipão foi de 18 meses, o mesmo período que o 
treinador assinou com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), até o final da 
Eurocopa de 2004. Neste período, a Marpa chegou a negociar com interessados a 
utilização da marca Felipão em vinhos e erva-mate para chimarrão, mas não se 
chegou a um acordo em função dos valores. O empresário lembra que agora o 
treinador é chamado de Scolari em Portugal, mas acredita que dificilmente Felipão 
teria problemas. "Scolari é ele. Isso se tornou notório", afirma o executivo da 
Marpa.  
 
Aposta em Ronaldinho  
 
Com 19 anos no mercado, a empresa soma o registro de 50 mil marcas e patentes 
e tem hoje 11 mil clientes ativos em quase todo o Brasil. Um dos mais notórios é 
Ronaldinho Gaúcho. A Marpa também registrou há três anos as marcas Ronaldinho 
Gaúcho e Ronaldo de Assis Moreira e no ano passado foi a vez de R10 - que já 
apareceu em brincos, colares e chuteiras usados pelo craque na Copa do Mundo. 
"R10 vai dar muito o que falar. No último jogo ele já usou a chuteira da marca, 
fabricada pela Nike", diz Soares, crente que nem o desempenho decepcionante do 
jogador no mundial irá afetar a performance comercial.  
 
Durante a competição, Ronaldinho Gaúcho foi garoto-propaganda de mais de uma 
dezena de comerciais, alguns foram retirados após a desclassificação precoce da 
seleção brasileira, pela mesma equipe francesa que tirou Portugal do mundial.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 jul. 2006, Comunicação, p. C-6. 


