
G   L
GUIA DE ORIENTAÇÃO LOCAL
OS MUNICÍPIOS PAULISTAS NA COPA DO MUNDO DA FIFA BRASIL 2014™



G   L
GUIA DE ORIENTAÇÃO LOCAL
OS MUNICÍPIOS PAULISTAS NA COPA DO MUNDO DA FIFA BRASIL 2014™



É com enorme entusiasmo que lançamos este Guia de Orientação Local – Os 

Municípios Paulistas na Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™. A publicação é 

mais uma ação do Comitê Paulista da Copa para estimular a participação das 

cidades no evento.

Desde o início, o Governo do Estado teve como meta envolver os municípios 

nas oportunidades geradas com a Copa. A primeira delas foi estimular e 

orientar as cidades para que se candidatassem a Centros de Treinamento de 

Seleções. Como resultado, São Paulo é hoje responsável por quase 40% das 

opções de CTS no catálogo oficial da FIFA.

A realização do torneio deve contribuir muito para a infraestrutura, 

a economia e o desenvolvimento social dos municípios. Vale destacar 

também o envolvimento da população em todas as cidades com 

manifestações culturais, fortalecendo a autoestima dos paulistas.

Entre os principais legados que ficarão da Copa do Mundo, destacam-se a 

modernização de equipamentos esportivos e hoteleiros na capital e interior, 

a atualização dos sistemas de telecomunicações, o avanço nos planos de 

ação em segurança, saúde e transportes e a valorização da cultura local. Sem 

contar os legados intangíveis, como o futuro do turismo em nosso Estado, os 

estímulos esportivos, a maior abertura para o mundo. Isso tudo é um passo a 

mais rumo à globalização.

JULIO SEMEGHINI

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento 

Regional do Estado de São Paulo e Coordenador do 

Comitê Paulista da Copa do Mundo da FIFA 2014™ 
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Palco da grande abertura e com expectativa de ser o anfitrião de várias 

seleções da Copa do Mundo de 2014, o Estado de São Paulo se prepara para 

fazer uma festa inesquecível.

Para isso, colocamos em prática medidas importantes para o 

aperfeiçoamento da infraestrutura urbana, linha de crédito para o setor 

hoteleiro e equipamentos esportivos e investimento nas pessoas, com 

qualificação profissional e aprendizado de idiomas.

São alguns exemplos de nossos esforços para que tudo ocorra de maneira 

organizada. Vamos receber bem os turistas, a imprensa e as seleções 

internacionais que esperamos sediar nos diversos centros de treinamento 

paulistas.   

Mas este é um trabalho que se faz em equipe. Por isso, quero convidar 

todos os municípios paulistas a se envolverem nesta grande celebração.

Aqui, você encontra dicas criativas e orientações importantes para que a 

realização da festa na sua cidade seja muito bem-sucedida.

Envolva-se, prepare-se para viver momentos marcantes, de muita alegria e 

também de oportunidades para o desenvolvimento de nossas cidades.

GERALDO ALCKMIN

Governador do Estado de São Paulo
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A maior festa internacional do futebol acontece no Brasil,  

do dia 12 de junho ao dia de 13 julho de 2014. Milhões de 

brasileiros, de todos os pontos do país, estarão realizando 

o sonho de receber o mundo todo para vibrarem juntos. 

Paixão nacional, em terra de pentacampeões, a 

Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™ é uma grande 

oportunidade de unir o país no mesmo ritmo, como já diz o 

slogan do evento.

O mundial de futebol de 2014 é um evento da FIFA, organizado 

com o apoio das esferas governamentais e dos patrocinadores 

privados nacionais e internacionais (vide Saiba Mais, página 88).

A FIFA trabalha em conjunto com o Comitê Organizador 

Local, o COL (vide Saiba Mais, página 75), que é uma sociedade 

privada brasileira constituída com o propósito de fazer a 

intermediação entre a FIFA, todas as autoridades e outras 

partes envolvidas no Brasil com a realização da Copa do 

Mundo da FIFA™, zelando pelas obrigações e prazos inerentes 

à organização da competição e demais eventos oficiais.   

1 – A COPA DO MUNDO DA FIFA 2014™ E EVENTOS OFICIAIS
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Em São Paulo, o trabalho integrado do Governo do Estado 

e da Prefeitura (vide Saiba Mais, página 75) garante os 

preparativos para o evento junto ao COL, à FIFA e ao Governo 

Federal. No Governo do Estado, as ações são coordenadas 

pelo Comitê Paulista e, na Prefeitura de São Paulo, pela 

SPCOPA.

Diferentes ações estão sendo planejadas e implementadas 

para que São Paulo receba bem os turistas, a imprensa, as 

autoridades e as melhores seleções de futebol do mundo. 

Consolidar o Estado como destino de eventos internacionais, 

alcançar nível de excelência na prestação de serviços ao turista 

e garantir um efetivo legado à população são os três objetivos 

principais do Estado de São Paulo para o evento. 
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A ideia é aproveitar a efervescência do evento para criar 

oportunidades de desenvolvimento em todas as regiões do 

Estado, mesmo nas que não estejam diretamente envolvidas 

na realização dos jogos ou hospedagem de seleções. Desde o 

incentivo ao turismo, formação de profissionais em diferentes 

áreas, até o planejamento de Eventos de Exibição Pública, 

cada cidade pode vincular seu atrativo principal ao clima de 

festa que estará presente em todo o país.

EVENTOS OFICIAIS

O primeiro grande teste operacional do Brasil foi a 

organização da Copa das Confederações da FIFA 2013. 

A Copa das Confederações da FIFA Brasil 2013 aconteceu 

de 15 a 30 de junho de 2013 com a participação de oito 

países, em seis cidades-sede. Os estádios – novos ou 

reformados – de Brasília, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo 

Horizonte, Salvador e Recife receberam 16 partidas do 

torneio. 
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A Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™ será a 20ª edição do 

torneio e a segunda realizada no Brasil – a primeira foi em 

1950. As 64 partidas serão disputadas em 12 cidades-sede: 

Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, 

Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São 
Paulo. 

O jogo de abertura na nova Arena de São Paulo, de 

propriedade do Sport Club Corinthians Paulista, no dia 12 
de junho de 2014, dará início ao mais importante torneio de 

futebol do planeta. O Maracanã, no Rio de Janeiro, acolherá a 

final no dia 13 de julho. 

Serão 32 seleções participantes, atraindo a atenção de 

milhões de torcedores em todo o mundo e estimulando 

a circulação de turistas nacionais e internacionais pelos 

atrativos brasileiros. 
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A cidade-sede São Paulo (vide Saiba Mais, página 74) 

receberá os seguintes jogos:
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Simultaneamente aos jogos vai acontecer o FIFA FAN FEST™ 

(vide Saiba Mais, página 78), único Evento Oficial de Exibição 

Pública de todas as partidas promovido pela FIFA, em que o 

torcedor poderá vivenciar o clima da competição sem estar 

nos estádios. É um evento com programação cultural variada, 

atrações antes e depois das partidas, realizado somente nas 

sedes do evento e em algumas cidades no exterior. 

Outras formas de exibição pública poderão ser realizadas em 

qualquer município que tiver interesse, respeitados os critérios 

estabelecidos pela FIFA e pela Rede Globo, detentora dos 

direitos de transmissão (vide capítulo “Eventos de Exibição 
Pública”, página 33). 
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Entre os compromissos assumidos pelo Governo do Estado 

para ser uma das sedes da Copa do Mundo da FIFA™ está o 

de auxiliar a federação na proteção de suas marcas, evitando o 

uso indevido ou não autorizado. A proteção às marcas valoriza 

também as próprias iniciativas do Governo Estadual e dos 

municípios relacionadas aos eventos oficiais. Todas as marcas, 

denominações, imagens, emblemas, pôsteres, slogans, mascote 

e músicas oficiais dos eventos são de propriedade da FIFA e 

somente poderão ser utilizados mediante sua autorização. 

No Brasil, como já mencionado, a Rede Globo detém os direitos 

de transmissão dos jogos e eventos da Copa do Mundo da 

FIFA Brasil 2014™. Isso quer dizer que a utilização de imagens 

depende de prévia autorização da Rede Globo e da FIFA (vide 
capítulo “Eventos de Exibição Pública”, página 33).

2 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MARCAS OFICIAIS
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Caso haja interesse em utilizar quaisquer das propriedades 

da FIFA, ou relatar o uso irregular de qualquer uma delas, 

solicita-se que o pedido/relato seja enviado ao Comitê Paulista, 

com a devida justificativa, por meio do endereço eletrônico 

comite2014@sp.gov.br, para que seja enviado à FIFA. 

MASCOTE – FULECO

 

IDENTIDADE VISUAL

 

SLOGAN OFICIAL (vide Saiba Mais, página 81) 
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EXEMPLOS DE USO*

Com o intuito de fornecer orientação ao público geral, a 
seção abaixo define a posição da FIFA em relação a alguns 
exemplos comuns de associação comercial indevida com 
a Copa do Mundo da FIFA™ (“Associação Indevida”) e 
alguns exemplos de atividades que podem ser consideradas 
“legítimas”.

Esta seção tem como objetivo auxiliar entidades terceiras 
que desejem evitar qualquer tipo de associação indevida 
com a Competição. Obviamente, não é possível enumerar 
cada uma das diversas situações ou comentar as diferentes 
sanções legais aplicáveis em cada país. Nestes exemplos, 
as referências feitas às Marcas Oficiais incluem reproduções 
totais ou parciais e imitações das Marcas Oficiais.

PODE NÃO PODE

19

* Texto extraído da edição geral #4 Diretrizes Públicas da FIFA© 2010 FIFA.
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ATIVIDADES DE MARKETING*
 
Anúncios comerciais gerais

 
Um anúncio comercial utilizando 
somente termos/elementos visuais 
gerais relacionados a futebol NÃO 
cria, necessariamente, uma Associação 
Indevida.   
 

Um anúncio comercial utilizando 
uma Marca Oficial (como emblemas, 
palavras, slogans, títulos de evento, 
etc.) ou qualquer outro tipo de 
referência ao evento em um contexto 
comercial cria Associação Indevida. 
 

 

 

EXEMPLO
LTDA 

FUTEBOL 
NO 

BRASIL

EXEMPLO

LTDA 

GREEN

RED

BLU
E

YELLOW

Team A - TEAM B

FIFA Women’s World Cup China 2007

BEiJING FIFA World Cup Stadion - 21 June 2007

Tribune 39 - GREEN SECTOR - East side

Block: 332      Row: 2       Seat: 10

Price: Euro xx.xx

Cat. 1

FIFAFIFA FIFA

05.05.07
09:12hrs

39.2/26/ 6

Includes free use of all local public

transport (2nd class) on match day.

-

Ticket contains a chip - please

do not fold or puncture.

004412251610900300609200
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GANHE 
INGRESSOS

COPA DO MUNDO DA FIFA™ 

INGRESSOS EXEMPLO
LTDA 

JOGUE E GANHE

EXEMPLO

LTDA 

Copa do Mundo 2014 

JORNAL

JOR
NAL

APRESENTADO POR 

EXEMPLO LTDA

TABELA DE
JOGOS

COPA DO 
MUNDO DA 
FIFA 2014™

TABELA DE JOGOS
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LTDA 
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APRESENTADO POR
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FIFA Women’s World Cup China 2007

BEiJING FIFA World Cup Stadion - 21 June 2007

Tribune 39 - GREEN SECTOR - East side

Block: 332      Row: 2       Seat: 10

Price: Euro xx.xx

Cat. 1

FIFAFIFA FIFA

05.05.07
09:12hrs

39.2/26/ 6

Includes free use of all local public

transport (2nd class) on match day.

-

Ticket contains a chip - please

do not fold or puncture.

004412251610900300609200

EXEMPLO
LTDA 

GANHE 
INGRESSOS

COPA DO MUNDO DA FIFA™ 

INGRESSOS EXEMPLO
LTDA 

JOGUE E GANHE

EXEMPLO

LTDA 

Copa do Mundo 2014 

JORNAL

JOR
NAL

APRESENTADO POR 

EXEMPLO LTDA

TABELA DE
JOGOS

COPA DO 
MUNDO DA 
FIFA 2014™

TABELA DE JOGOS
APRESENTADO POR

EXEMPLO
LTDA 

EXEMPLO
LTDA 

APRESENTADO POR

* Texto extraído da edição geral #4 Diretrizes Públicas da FIFA© 2010 FIFA.
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Promoções com ingressos

Qualquer tipo de promoção com 
ingressos (incluindo leilões online e 
competições promocionais), exceto 
quando organizado por um Parceiro da 
FIFA, gera uma Associação Indevida. 
 

 
Concurso/jogos/loterias

Qualquer tipo de concurso, jogo ou 
loteria que utilize uma Marca Oficial 
gera uma Associação Indevida. 
 

Uso Editorial/Informacional

O uso legítimo editorial, não comercial, 
NÃO cria uma Associação Indevida. 
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Cat. 1

FIFAFIFA FIFA

05.05.07
09:12hrs

39.2/26/ 6

Includes free use of all local public

transport (2nd class) on match day.

-

Ticket contains a chip - please

do not fold or puncture.

004412251610900300609200

EXEMPLO
LTDA 

GANHE 
INGRESSOS

COPA DO MUNDO DA FIFA™ 

INGRESSOS EXEMPLO
LTDA 

JOGUE E GANHE

EXEMPLO

LTDA 

Copa do Mundo 2014 

JORNAL

JOR
NAL

APRESENTADO POR 

EXEMPLO LTDA

TABELA DE
JOGOS

COPA DO 
MUNDO DA 
FIFA 2014™

TABELA DE JOGOS
APRESENTADO POR

EXEMPLO
LTDA 

EXEMPLO
LTDA 

APRESENTADO POR

EXEMPLO
LTDA 

FUTEBOL 
NO 

BRASIL

EXEMPLO

LTDA 

GREEN

RED

BLU
E

YELLOW

Team A - TEAM B

FIFA Women’s World Cup China 2007

BEiJING FIFA World Cup Stadion - 21 June 2007

Tribune 39 - GREEN SECTOR - East side

Block: 332      Row: 2       Seat: 10

Price: Euro xx.xx

Cat. 1

FIFAFIFA FIFA

05.05.07
09:12hrs

39.2/26/ 6

Includes free use of all local public

transport (2nd class) on match day.

-

Ticket contains a chip - please

do not fold or puncture.

004412251610900300609200

EXEMPLO
LTDA 

GANHE 
INGRESSOS

COPA DO MUNDO DA FIFA™ 

INGRESSOS EXEMPLO
LTDA 

JOGUE E GANHE

EXEMPLO

LTDA 

Copa do Mundo 2014 

JORNAL

JOR
NAL

APRESENTADO POR 

EXEMPLO LTDA

TABELA DE
JOGOS

COPA DO 
MUNDO DA 
FIFA 2014™

TABELA DE JOGOS
APRESENTADO POR

EXEMPLO
LTDA 

EXEMPLO
LTDA 

APRESENTADO POR

EXEMPLO
LTDA 

FUTEBOL 
NO 

BRASIL

EXEMPLO

LTDA 

GREEN

RED

BLU
E

YELLOW

Team A - TEAM B

FIFA Women’s World Cup China 2007

BEiJING FIFA World Cup Stadion - 21 June 2007

Tribune 39 - GREEN SECTOR - East side

Block: 332      Row: 2       Seat: 10

Price: Euro xx.xx
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Informes comerciais ou publicitários

Não há justificativa legítima para o 
uso comercial de uma Marca Oficial 
por terceiros para a apresentação de 
conteúdo editorial, uma vez que isso 
gera uma Associação Indevida.

 

 

TABELA DE JOGOS*

Observação: a tabela de jogos da Copa do Mundo da 
FIFA Brasil 2014™ é protegida por direitos autorais de 
propriedade intelectual em diversos países no mundo. A 
imprensa está autorizada a publicar o calendário de jogos 
para informar o público da Copa do Munda da FIFA Brasil 
2014™, mas deve-se garantir que o calendário de jogos não 
seja publicado com marcas de empresas não autorizadas 
localizadas sobre, próximo ou no mesmo.
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* Texto extraído da edição geral #4 Diretrizes Públicas da FIFA© 2010 FIFA.
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Uso não comercial

O uso editorial, não comercial, do 
calendário de jogos pela imprensa 
NÃO gera uma Associação Indevida. 

 
 
 
Uso comercial

O uso comercial do calendário 
de jogos, especialmente com a 
aposição de marcas de empresas não 
patrocinadoras no mesmo para fins de 
marketing, promoção ou publicidade, 
gera uma Associação Indevida. 
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NOME DE EMPRESAS/COMPANHIAS* 

Termos gerais

Um nome de empresa relacionado ao 
futebol OU ao Brasil de maneira geral 
NÃO cria, necessariamente, Associação 
Indevida (contanto que não seja 
utilizado juntamente com símbolos, 
elementos visuais ou referência à Copa 
do Mundo da FIFA™).  

 
 
Marcas/Designações Oficiais da Competição

O uso de uma Marca ou das 
Designações Oficiais da Competição 
como parte do nome de uma empresa 
cria Associação Indevida. 

 

FUTEBOL MUNDIAL
LTDA 

FUTEBOL 

BRASIL 2014 

GUIA DE HOTÉIS LTDA 

GUIA DE 

ACOMODAÇÕES

BRASIL 2014 

GUIA DE HOTÉIS LTDA 

GUIA DE

ACOMODAÇÕES

BRASIL

COPA
DO MUNDO

2014
2014
BRASIL

www.empresa-de-viagens.com/
informacoesdeviagenscopadomundo.htm

EXEMPLO
LTDA 

www.copadomundo.viagens.empresa.com

EXEMPLO
LTDA 

FUTEBOL MUNDIAL
LTDA 

FUTEBOL 

BRASIL 2014 

GUIA DE HOTÉIS LTDA 

GUIA DE 

ACOMODAÇÕES

BRASIL 2014 

GUIA DE HOTÉIS LTDA 

GUIA DE

ACOMODAÇÕES

BRASIL

COPA
DO MUNDO

2014
2014
BRASIL

www.empresa-de-viagens.com/
informacoesdeviagenscopadomundo.htm

EXEMPLO
LTDA 

www.copadomundo.viagens.empresa.com

EXEMPLO
LTDA 

* Texto extraído da edição geral #4 Diretrizes Públicas da FIFA© 2010 FIFA.
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MERCHANDISING* 

Termos gerais de futebol

Itens de merchandising contendo 
termos gerais relacionados ao futebol 
OU ao Brasil OU a bandeiras nacionais 
NÃO infringem os direitos da FIFA 
(desde que não sejam utilizados 
juntamente com símbolos, elementos 
visuais e/ou referências à Copa do 
Mundo da FIFA™). 

 
Marcas/Designações Oficiais da Competição

O uso de uma Marca ou das 
Designações Oficiais da Competição 
em um item de merchandising gera 
uma associação indevida.  

 

BRASIL

FUTEBOL MUNDIAL
LTDA 

FUTEBOL 

BRASIL 2014 

GUIA DE HOTÉIS LTDA 

GUIA DE 

ACOMODAÇÕES

BRASIL 2014 

GUIA DE HOTÉIS LTDA 

GUIA DE

ACOMODAÇÕES

BRASIL

COPA
DO MUNDO

2014
2014
BRASIL

www.empresa-de-viagens.com/
informacoesdeviagenscopadomundo.htm

EXEMPLO
LTDA 

www.copadomundo.viagens.empresa.com

EXEMPLO
LTDA 

EXEMPLO
LTDA 

SAMPLE
LTD 

COPA DO MUNDO DA FIFA 2014™COPA DO MUNDO 
DA FIFA 2014™

COPA DO MONDO 

DA FIFA 2014™

DA FIF

EXEMPLO
LTDA 

BAIXAR PAPEL
DE PAREDE

COPA DO MUNDO DA FIFA 2014™

REDE
SOCIAL
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* Texto extraído da edição geral #4 Diretrizes Públicas da FIFA© 2010 FIFA.
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DECORAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 
(RESTAURANTES, BARES, LOJAS)* 

Termos gerais

Itens de decoração relacionados de 
forma geral ao futebol ou ao Brasil 
em estabelecimentos comerciais NÃO 
geram uma Associação Indevida. 
 
 

Marcas/Designações Oficiais da Competição

O uso de uma Marca/Designação 
Oficial da Competição como parte 
da decoração de estabelecimentos 
comerciais gera uma Associação 
Indevida. 

 
 

FUTEBOL MUNDIAL
LTDA 

FUTEBOL 

BRASIL 2014 

GUIA DE HOTÉIS LTDA 

GUIA DE 

ACOMODAÇÕES

BRASIL 2014 

GUIA DE HOTÉIS LTDA 

GUIA DE

ACOMODAÇÕES

BRASIL

COPA
DO MUNDO

2014
2014
BRASIL

www.empresa-de-viagens.com/
informacoesdeviagenscopadomundo.htm

EXEMPLO
LTDA 

www.copadomundo.viagens.empresa.com
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FUTEBOL 

BRASIL 2014 

GUIA DE HOTÉIS LTDA 

GUIA DE 

ACOMODAÇÕES

BRASIL 2014 

GUIA DE HOTÉIS LTDA 

GUIA DE

ACOMODAÇÕES

BRASIL

COPA
DO MUNDO

2014
2014
BRASIL

www.empresa-de-viagens.com/
informacoesdeviagenscopadomundo.htm

EXEMPLO
LTDA 

www.copadomundo.viagens.empresa.com

EXEMPLO
LTDA 

* Texto extraído da edição geral #4 Diretrizes Públicas da FIFA© 2010 FIFA.
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INTERNET/DISPOSITIVOS MÓVEIS* 

Nomes de domínio/URLs legítimos

O uso de uma Marca Oficial como URL 
pode ser considerado uso legítimo 
e descritivo se a mesma vier após o 
nome do domínio.

 

Nomes de domínio/URLs

Em geral, as Marcas/Designações 
Oficiais da Competição não podem 
ser incorporadas, no todo ou em 
parte, a nomes de domínios (ou a uma 
identificação de URL que venha antes 
do nome do domínio) de sites com 
conteúdo comercial. 
 

FUTEBOL MUNDIAL
LTDA 

FUTEBOL 

BRASIL 2014 

GUIA DE HOTÉIS LTDA 

GUIA DE 

ACOMODAÇÕES

BRASIL 2014 

GUIA DE HOTÉIS LTDA 

GUIA DE

ACOMODAÇÕES

BRASIL

COPA
DO MUNDO

2014
2014
BRASIL

www.empresa-de-viagens.com/
informacoesdeviagenscopadomundo.htm

EXEMPLO
LTDA 

www.copadomundo.viagens.empresa.com

EXEMPLO
LTDA 

FUTEBOL MUNDIAL
LTDA 

FUTEBOL 

BRASIL 2014 

GUIA DE HOTÉIS LTDA 

GUIA DE 

ACOMODAÇÕES

BRASIL 2014 

GUIA DE HOTÉIS LTDA 

GUIA DE

ACOMODAÇÕES

BRASIL

COPA
DO MUNDO

2014
2014
BRASIL

www.empresa-de-viagens.com/
informacoesdeviagenscopadomundo.htm

EXEMPLO
LTDA 

www.copadomundo.viagens.empresa.com

EXEMPLO
LTDA 

* Texto extraído da edição geral #4 Diretrizes Públicas da FIFA© 2010 FIFA.
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Uso comercial

As Marcas/Designações Oficiais da 
Competição não podem ser utilizadas  
com ou próximas a logotipos de 
empresas não patrocinadoras ou 
referências comerciais às mesmas 
(como por exemplo “Um oferecimento 
de...” ou “Patrocínio: ...”, etc.), ou 
utilizadas individualmente, em posição 
fixa ou de forma recorrente, em sites, 
incluindo sites e aplicativos otimizados 
para celulares, especialmente 
tratando-se do uso repetitivo das 
Marcas/Designações Oficiais em um 
dos cantos de uma edição especial 
ou de forma sucessiva nas páginas de 
uma subseção especial de um site.
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Hyperlinks

As Marcas/Designações Oficiais da 
Competição não podem ser utilizadas 
como hyperlinks ou atalhos na internet 
(para informações sobre a utilização 
do hyperlink, acesse www.fifa.com). 

MMS/SMS/outros serviços de comunicação móvel

Os logotipos, símbolos e outras Marcas 
Oficiais da FIFA não podem ser utilizados 
em SMS, MMS ou outros serviços de 
comunicação móvel similares, em um 
contexto comercial. Os Termos Protegidos 
da FIFA (ex. Designações Oficiais da          
Competição) não podem ser utilizados 
em tais serviços de comunicação móvel 
de maneira a criar a impressão de que um 
serviço é oficialmente associado à FIFA/
Copa do Mundo da FIFA 2014™.
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2014
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Aplicativos móveis e de outros tipos

As Marcas/Designações Oficiais da 
Competição não podem ser utilizadas 
em aplicativos específicos voltados 
para a Copa do Mundo da FIFA 2014™, 
não sendo permitida a criação de 
qualquer tipo de associação comercial 
com a FIFA e com a Copa do Mundo 
da FIFA 2014™. Os Termos Protegidos 
não podem ser incorporados ao nome 
de qualquer aplicativo desse tipo. 

“Get up” (o conceito de visual e atmosfera do site)

As Marcas Oficiais não podem ser 
utilizadas como parte da estrutura 
geral do “get up” ou do design de 
um site (incluindo designs de fundo 
ou papel de parede), ou como parte 
importante de uma página introdutória 
de um site.
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MÍDIAS SOCIAIS

Os logotipos, símbolos e outras 
Marcas Oficiais da Competição não 
podem ser utilizadas em plataformas 
de mídia social. Os Termos Protegidos 
da FIFA (ex. Designações Oficiais da 
Competição) não podem ser utilizados 
de maneira a criar a impressão de que 
uma página é oficialmente associada à 
FIFA e/ou à Copa do Mundo da FIFA  
2014™.  

 

 

 

 

 

 

 

.
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PARCERIAS COMERCIAIS

A FIFA trabalha com um grupo de parceiros comerciais 

que atua em diferentes níveis de patrocínio dos eventos 

oficiais no Brasil.

Estão divididos em: Parceiros, Patrocinadores e 
Apoiadores Locais (vide Saiba Mais, página 88).

Há ainda os licenciados de marca, que possuem 

autorização para usar as marcas da FIFA na publicidade, 

marketing, promoção e venda dos seus produtos e 

programas licenciados.  

 

ATENÇÃO! A atividade comercial deve obedecer à 
legislação brasileira e, também, à Lei Geral da Copa   
(vide Saiba Mais, página 79).
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O marketing de emboscada por intrusão (atividades 

promocionais ou exposição de marcas nos locais de 

ocorrência dos eventos) ou por associação (promoção ou 

divulgação por associação direta ou indireta com eventos 

ou símbolos oficiais sem autorização da FIFA) não está 

autorizado (vide Saiba Mais, página 85).

Qualquer atividade comercial – concepção, produção, reprodução, 
venda, distribuição, exposição – que apresente as Marcas Oficiais dos 

eventos da FIFA no Brasil requer autorização prévia por escrito da 
FIFA e, conforme o caso, de seus parceiros comerciais.
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Um evento é considerado uma exibição pública quando 

transmitir a competição para um público em qualquer 

local que não seja uma residência. Exemplos: bares, 

restaurantes, estádios, espaços abertos, escritórios, obras, 

estabelecimentos educacionais e hospitais.

Os FIFA FAN FEST™ são os únicos Eventos Oficiais 

de Exibição Pública da FIFA (vide Saiba Mais, página 
78). Outros Eventos de Exibição Pública podem ser 

organizados para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 

2014™. A transmissão ao vivo dos jogos em telões tem 

por objetivo possibilitar aos torcedores sem acesso 

aos estádios e aos FIFA FAN FEST™ uma participação 

mais vibrante nesta festa do futebol mundial. Uma 

oportunidade para todos os brasileiros.

Três formatos principais de exibições públicas foram 

definidos pela FIFA: 

3 - EVENTOS DE EXIBIÇÃO PÚBLICA
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     EXIBIÇÃO PÚBLICA NÃO COMERCIAL 
 
Eventos com capacidade inferior a 5 mil pessoas, sem 

qualquer tipo de exploracão comercial.
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     EXIBIÇÃO PÚBLICA COMERCIAL 
 
Com fins comerciais, podendo haver cobrança direta 

ou indireta de entradas, a exploração de patrocínio ou 

direitos comerciais e/ou qualquer outro tipo de exploração 

comercial do evento.



38

     EXIBIÇÃO PÚBLICA NÃO COMERCIAL ESPECIAL 
 
Eventos com capacidade maior ou igual a 5 mil pessoas, sem 

qualquer tipo de exploração comercial.
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A Rede Globo é a detentora da licença audiovisual  

para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™ e é a única 

responsável pela transmissão do sinal para exibições 

públicas de qualquer partida dessa competição, de 

acordo com as regras gerais estabelecidas pela Rede 

Globo e pela FIFA (vide Saiba Mais, página 77). Portanto, 

será necessária a obtenção de uma licença da FIFA/

Rede Globo, específica para cada tipo de exibição, 

com exceção da Exibição Pública não Comercial. 

As licenças devem ser solicitadas por meio do site                      

www.exibicaopublicafifa.com.br, onde também estão 

disponíveis todas as informações complementares.

EVENTO
REGULAMENTO A 
SER OBSERVADO

LICENÇA TAXA

COMERCIAL X X X

NÃO COMERCIAL X

NÃO COMERCIAL 
ESPECIAL X X
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No caso de Eventos de Exibição Pública Comercial, 

será cobrada uma taxa pela concessão da licença e os 

valores arrecadados serão destinados a projetos sociais 

selecionados pela FIFA/Globo (vide Saiba Mais, página 
77). 

 

A realização bem-sucedida de um evento de exibição 

pública demanda uma estrutura complexa e o envolvimento 

de uma equipe técnica capacitada. A coordenação eficiente 

das pessoas ou entidades envolvidas, operações bem 

planejadas e uma comunicação ágil do evento garantem 

uma comemoração memorável.

Nos Eventos de Exibição Pública, os municípios podem 

incluir atividades que geram mídia e impulsionam o turismo, 

como atrações musicais, decoração temática, festivais 

gastronômicos etc. (vide “Oportunidades”, página 47).
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4 - CENTROS DE TREINAMENTO

O Centro de Treinamento de Seleções (CTS) é a combinação de 

um centro de treinamento e um local de hospedagem. O CTS 

será a base de cada seleção participante do torneio. Pode estar 

em qualquer município do Brasil e precisa atender aos requisitos 

básicos exigidos pela FIFA e pelo COL, entre eles distância máxima 

de 1 hora entre o hotel e o aeroporto, campo com medidas oficiais 

e em excelentes condições e hospedagem com qualidade mínima 

equivalente a um hotel três estrelas (vide Saiba Mais, página 73).  

Para auxiliar as seleções a escolher o CTS, a FIFA oferece, por meio do 

COL, um catálogo com os equipamentos que cumprem os requisitos 

e que assinaram contratos garantindo a disponibilidade durante a 

Copa. Após coleta de dados e vistoria nas cidades candidatas, o COL 

lançou duas versões do catálogo, com os primeiros 70 candidatos (26 

no Estado de São Paulo) aptos a receber as seleções. As inscrições 

encerraram-se em abril de 2013 e as cidades tiveram dois anos para 

candidatarem-se. A versão definitiva do catálogo está prevista para 

o final de 2013 e pelo menos mais dois equipamentos paulistas serão 

incluídos: o Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, em 

Cotia, e o Centro de Treinamento Frederico A. G. Menzen, na capital, 

ambos do São Paulo Futebol Clube.
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RIBEIRÃO PRETO 

ARARAQUARA  

PRESIDENTE PRUDENTE 

ÁGUAS DE LINDÓIA  

PIRACICABA  

JAGUARIÚNA  

CAMPINAS 

BRAGANÇA PAULISTA  

ATIBAIA  

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  

ITU 

GUARULHOS 

BARUERI  

SÃO PAULO  

MOGI DAS CRUZES  

SÃO CAETANO DO SUL  

SÃO BERNARDO DO CAMPO  

GUARUJÁ  

SANTOS

CENTROS DE TREINAMENTO EM SÃO PAULO

* ÁGUAS DE LINDÓIA 

* ARARAQUARA 

* ATIBAIA 

* BARUERI 

* BRAGANÇA PAULISTA /

   ITATIBA

* CAMPINAS

* COTIA 

* GUARUJÁ 

* GUARULHOS 

* ITU 

* JAGUARIÚNA 

* MOGI DAS CRUZES 

* PIRACICABA 

* PRESIDENTE PRUDENTE /

   ÁLVARES MACHADO 

* RIBEIRÃO PRETO  

* SANTOS 

* SÃO BERNARDO DO CAMPO 

* SÃO CAETANO DO SUL 

* SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  

* SÃO PAULO

* SOROCABA 
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De posse deste catálogo, as seleções já começaram a visitar 

seus candidatos preferenciais. A escolha final do CTS é de 

competência exclusiva de cada seleção, e isso deve ocorrer 

oficialmente apenas após sua classificação para o torneio 

ou, ainda, após o sorteio do local dos primeiros jogos, dia 

6 de dezembro de 2013. O acompanhamento do processo 

poderá ser feito nos sites www.fifa.com e www.copa2014.

sp.gov.br.

Como parte da estratégia do Governo do Estado de atrair 

o maior número de seleções a São Paulo, a Desenvolve SP 

lançou uma linha de crédito exclusiva para os candidatos 

paulistas a CTS: a Linha Investimento Esportivo 2014. O 

financiamento tem como objetivo estimular a melhoria dos 

equipamentos esportivos e pode ser utilizado tanto por 

órgãos públicos quanto pela iniciativa privada. Empresários 

também podem utilizar os recursos para investimentos em 

hotéis e pousadas. As taxas de juros são as mais baixas do 

mercado – 2% ao ano corrigidas pelo IPC/Fipe – e o prazo 

de quitação é de até 120 meses. Veja mais detalhes no site: 

www.desenvolvesp.com.br.

Outra forma de financiar o investimento necessário, 



46

no caso de equipamentos 

esportivos públicos, é por 

meio da Lei Estadual de 

Incentivo ao Esporte (nº 

13.918/2009). A prefeitura 

ou uma organização sem fins 

lucrativos deve apresentar 

o projeto à Secretaria de 

Estado de Esportes, Lazer e 

Juventude. Após a aprovação, 

capta recursos junto a 

empresas dispostas a destinar 

parte do ICMS já recolhido 

ao investimento indicado. A 

empresa não tem nenhum 

gasto. Saiba mais em: www.selj.

sp.gov.br. 
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A realização da Copa do Mundo da FIFA 2014™ traz ao 

Brasil a oportunidade de qualificar profissionais, aperfeiçoar 

a infraestrutura urbana, esportiva e turística, avançar na 

oferta de serviços públicos, aumentar a autoestima da 

população e gerar uma boa imagem do país no exterior. 

Em São Paulo, a construção da Arena Corinthians, em Itaquera, 

na zona leste, constitui um catalisador do desenvolvimento 

daquela região da cidade. O futuro estádio está localizado 

em área vizinha ao Polo Institucional de Itaquera, onde 

estão previstas instituições de ensino técnico, centro de 

qualificação profissional e equipamentos de lazer e cultura, 

com investimentos do Governo Estadual, da Prefeitura e da 

iniciativa privada. Uma Fatec (Faculdade de Tecnologia) já 

foi inaugurada e uma Etec (Escola Técnica) será entregue 

em 2014. Para garantir a mobilidade e proporcionar maior 

integração entre as vias existentes no bairro, estão em curso 

cinco importantes obras viárias sob responsabilidade da Dersa 

– Desenvolvimento Rodoviário S/A.

5 - OPORTUNIDADES E EVENTOS RELACIONADOS
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As oportunidades do evento não estão restritas às sedes 

dos jogos. De olho nos turistas nacionais e internacionais, 

as demais cidades podem investir na estruturação do 

setor turístico, aperfeiçoamento da sinalização bilíngue, 

dos atrativos e da qualificação dos profissionais – guias 

turísticos, garçons e camareiras, por exemplo.

Qualificação profissional

Existem várias opções gratuitas de qualificação profissional. 

Conheça a seguir quais são elas.

Via Rápida Emprego: coordenado pela Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 

Tecnologia, é um programa de qualificação profissional 

oferecido em dezenas de municípios. Governança hoteleira, 

garçom, camareira e agente de turismo estão entre as 

opções da área de turismo. Estes cursos são presenciais 

e oferecidos de acordo com a demanda local. Todas as 

informações estão no site www.viarapida.sp.gov.br (vide 
Saiba Mais, página 93).



51 

Via Rápida Idiomas: destinado a agentes públicos, 

profissionais de transporte, bares, restaurantes, hotéis, 

espaços turísticos e comércio, tem como objetivo preparar 

profissionais já para o megaevento de 2014. As aulas são 

totalmente a distância, com metodologia desenvolvida pelo 

Senac. O curso tem duração de 80 horas, capacitando o 

profissional para prestar informações essenciais ao visitante 

em inglês ou espanhol. São ofertadas 40 mil vagas (20 mil 

em cada idioma) e as inscrições podem ser feitas no site do 

Via Rápida a partir do segundo semestre de 2013. 

Convênio entre o Ministério do Turismo e a Secretaria 
de Estado de Turismo: atende os municípios de Atibaia, 

Campinas, Guarujá, Ilhabela, São Vicente, Santos e Peruíbe, 

com cursos de idiomas para o turismo receptivo. As 

inscrições devem ser abertas no segundo semestre de 2013. 

Acompanhe em www.turismo.sp.gov.br

Pronatec Copa: prevê a oferta de vagas de qualificação 

em turismo e hospitalidade ainda em 2013, por meio de 

convênios com o Estado e com a Prefeitura de São Paulo. 

Acompanhe as novidades pelo site www.pronateccopa.

turismo.gov.br (vide Saiba Mais, página 90). 
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Prepare-se para receber bem os visitantes

Com a circulação intensificada de turistas – tanto 

estrangeiros como brasileiros – durante o período da 

competição, as cidades que estiverem mais bem preparadas 

terão mais chances de atrair esses visitantes. 

Oferecer atrativos para receber turistas que não estejam 

interessados apenas em futebol pode também ser uma 

estratégia válida, resultando no crescimento da economia, 

no legado turístico de divulgação do município e na 

melhoria da infraestrutura.

Os espaços culturais da Secretaria de Estado da Cultura vão 

oferecer uma programação especial no período dos jogos, 

iniciativa que pode ser replicada pelas prefeituras.

Cidades já consolidadas como destino turístico podem 

aproveitar o mundial de futebol para adicionar atributos 

à sua imagem ou mesmo reformulá-la. Pensando nisso, o 

Comitê Paulista (por meio da CPETUR – Companhia Paulista 

de Eventos e Turismo) desenvolve iniciativas com o objetivo 
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de fomentar o turismo local e regional e preparar o Estado 

para receber um grande volume de visitantes de forma 

estruturada. São ações executadas em parceria com os 

municípios, envolvendo calendário de eventos, decoração 

da cidade e estruturação de rotas turísticas especiais. 

Entre essas ações está o guia Roteiros Paulistas da Copa, 

com mais de 50 rotas em todo o Estado. Os roteiros têm 

duração de 1, 2 ou 3 dias, com destinos para todos os 

gostos: aventura e natureza, sol e praia, gastronomia e 

lazer, história e cultura, destacando os melhores atrativos 

turísticos do Estado em um raio de até 300 quilômetros da 

capital.  

A dica é aproveitar o momento para envolver a população 

nesse projeto contagiante. Ações na rede de ensino 

podem aproveitar a paixão pelo futebol para estimular 

o aprendizado e a prática esportiva; eventos podem 

impulsionar a gastronomia e o artesanato típico; o 

investimento em infraestrutura e logística garantirá cidades 

mais preparadas para o futuro.
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Que outras ações o Governo do Estado está preparando?

Entre as iniciativas do Governo do Estado que podem servir 

como exemplos estão o Programa Família em Campo, da 

Secretaria de Estado de Educação e da Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação (FDE), e o SP Orgânico, uma 

parceria entre as Secretarias de Estado de Meio Ambiente 

e de Agricultura e Abastecimento. O Programa Família 

em Campo insere o evento nas atividades recreativas 

de mais de 2.500 escolas da rede em todo o Estado que 

integram o Programa Escola da Família, abrindo suas portas 

para a comunidade aos finais de semana. Concursos e 

atividades esportivas estão entre as atividades que serão 

desenvolvidas até 2014 (vide Saiba Mais, página 76). 

Já o SP Orgânico é um incentivo à produção de alimentos 

orgânicos no Estado e busca a comercialização destes 

produtos nos eventos oficiais apoiados pelo Governo de 

São Paulo (vide Saiba Mais, página 91).

Nessa direção, outra iniciativa da Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente é o Programa Trilhas de São Paulo, que prevê uma 
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série de investimentos nos parques estaduais da Serra do 

Mar, da Ilha Anchieta, de Campos do Jordão e da Cantareira. 

Esse projeto contribuirá para a preservação ambiental e 

também para o ecoturismo, com a adequação de trilhas ao 

padrão internacional (vide Saiba Mais, página 91).
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Na esfera socioeconômica, o Comitê promove o artesanato 

paulista, em parceria com a Sutaco (Superintendência 

do Trabalho Artesanal nas Comunidades), uma vez que o 

evento é uma oportunidade para a criação de produtos 

temáticos (futebol, torcida brasileira, São Paulo), gerando 

renda e inclusão social. Esses produtos poderão ser 

comercializados em diversos eventos e na rede hoteleira 

paulista, por meio de uma parceria entre a Abih-SP 

(Associação Brasileira da Indústria de Hotéis) e a Sutaco 

(vide Saiba Mais, página 91).

Para melhorar a acessibilidade em vias e espaços públicos, 

incluindo a instalação de sistemas de comunicação visual, 

sonora ou tátil, o Governo do Estado lançou uma linha de 

crédito sem juros para as administrações municipais. vide 

Saiba Mais, no site www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br.

Saúde em primeiro lugar

Para a realização de eventos, lembre-se de observar 

as normas vigentes em saúde, pois ocorre aumento 

da demanda pelos serviços e variação do padrão 

epidemiológico local. Existem leis e regulamentações 
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específicas dos conselhos médicos e de enfermagem que 

devem ser consultadas. As secretarias de Saúde estadual e 

municipal de São Paulo elaboram o plano de ações e operações 

para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™, considerando 

os planos de urgência e emergência em vigor e a Portaria 

SMS.G/COMURGE nº 1014/2012, que estabelece as normas 

para elaboração de planos de atenção médica em eventos 

temporários públicos, privados ou mistos na capital paulista. O 

objetivo é oferecer respostas rápidas às urgências de qualquer 

complexidade, estabelecendo padrões de atendimento para 

todos os envolvidos, complementarmente ao disposto no 

Decreto Municipal nº 49.969/2008. 

Para informações sobre o plano de contingência para acidentes 

com múltiplas vítimas para todos os hospitais públicos 

estaduais, consulte o site da Secretaria de Estado da Saúde: 

www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor.

Diversão com segurança

Assim como a saúde, a segurança requer ações preventivas 

que contribuem para o sucesso da festa. Compete aos 

organizadores eleger um local que não favoreça sinistros, 
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incidentes e acidentes. Assim, é imprescindível que o 

planejamento da atividade conte, desde o início, com a 

participação de representantes da Polícia Militar, do Corpo 

de Bombeiros e da Polícia Civil, além dos demais órgãos 

técnicos da municipalidade. 

Esses representantes poderão auxiliar e orientar quanto à 

eliminação ou redução de ameaças que tornem o evento 

vulnerável, em especial pela alta densidade de público 

e sua eventual falta de familiaridade com o ambiente. 

Poderão também esclarecer dúvidas sobre a legislação 

vigente e as medidas necessárias para a realização do 

evento, como a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros (AVCB), por exemplo. Para informações iniciais, 

visite o site www.ccb.policiamilitar.sp.gov.br. 

Vale lembrar: qualquer ação relacionada aos eventos de 

propriedade da FIFA deve ser previamente aprovada, 

conforme descrito no capítulo “Programa de Proteção às 

Marcas Oficiais”. Não deixe de compartilhar com o Comitê 

Paulista a sua ideia.
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6 - VOLUNTARIADO

Para organizar adequadamente tantos eventos ao mesmo 

tempo é preciso contar com a ajuda de voluntários.

Esses voluntários são selecionados através de dois 

programas: o Programa de Voluntários da FIFA e o 

Programa Brasil Voluntário, promovido pelo Governo 

Federal com apoio do Governo do Estado e Prefeitura. As 

diferenças entre eles estão na forma de inscrição e atuação.

As inscrições para o processo seletivo do Programa de 

Voluntários da FIFA já foram encerradas e os candidatos 

selecionados estarão distribuídos nos aeroportos, hotéis 

oficiais, estádio e centro de mídia. 

O Programa Brasil Voluntário selecionará para a cidade de 

São Paulo voluntários que atuarão nos aeroportos, no FIFA 

FAN FEST™, mobilidade urbana (rede metroferroviária, ônibus 

e locais mais importantes), nos pontos turísticos e no entorno 

do estádio. A divulgação será feita através de redes sociais e 

campanhas de comunicação realizadas pela cidade-sede.
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Os voluntários do Programa Brasil Voluntário passarão 

por uma capacitação on-line (120 horas) e presencial (208 

horas) e para participar deverão ser maiores de 18 anos, 

ter disponibilidade de horário e morar no Brasil. Porém, 

caso não resida na sede pleiteada, o candidato deverá se 

responsabilizar pelas despesas de transporte (até a cidade-

sede escolhida) e acomodação.

Neste ano, foram selecionados 7 mil voluntários para as 

cidades que receberam os jogos da Copa das Confederações 

da FIFA Brasil 2013 e estima-se a seleção de 50 mil  

voluntários para a Copa do Mundo da FIFA 2014™. 

Para mais informações acesse:  
www.brasilvoluntario.gov.br (Programa Brasil Voluntário)  

www.fifa.com (Programa de Voluntários da FIFA) 
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Toda Copa do Mundo da FIFA™ é assim: as cidades 

brasileiras entram no clima do evento, as fachadas das 

lojas ganham um colorido verde e amarelo, as pessoas se 

reúnem para assistir aos jogos, e os bares, restaurantes e 

ruas ganham uma decoração temática. 

Em 2014, como essas iniciativas ganharão força, é 

estratégico incentivá-las de maneira coordenada, gerando 

a percepção de unidade, de todos os municípios paulistas 

em campo, como um time.

A decoração da cidade não tem influência apenas na 

questão visual. O clima festivo, obtido por ruas mais 

coloridas e um incrementado calendário de eventos, deve 

ter relação direta com a participação da população, o 

aumento do número de visitantes, a promoção da cidade e, 

claro, com o desenvolvimento econômico local.

Nessa linha, o Comitê Paulista vai disponibilizar para as 

7 - DECORAÇÃO DAS CIDADES
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cidades um conceito de identificação visual, padronizando 

algumas ações e incentivando, em outras, o uso de 

elementos criativos locais.

 

O que a cidade já pode fazer? 
- Identificar as principais vias de circulação na cidade e os 

pontos estratégicos para eventual instalação da identidade 

visual (avenidas, praças, pontos turísticos). 

- Elaborar um cronograma de implementação da decoração.  

- Incentivar a população a participar do programa de 

decoração da cidade (por meio de concursos, oficinas 

culturais e eventos). 

- Verificar com cuidado a viabilidade financeira do projeto. 

- Prever a instalação e manutenção do projeto por cerca de 

3 meses (maio, junho e julho de 2014). 
É importante ressaltar que a decoração temática é 

institucional, utilizando cores, elementos neutros, símbolos de 

São Paulo, bandeiras dos países participantes, entre outros 

que não conflitem com o Programa de Proteção de Direitos 

da FIFA. Não deverá, portanto, estar atrelada à ativação 

de marcas de patrocinadores da FIFA, mas, caso esteja, 

é imprescindível a autorização prévia. Consulte o Comitê 

Paulista com antecedência para os devidos encaminhamentos.



67 

Exemplos de locais para instalação de comunicação visual 

MOBILIÁRIO URBANO 
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ENTRADAS DA CIDADE
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INSTALAÇÕES DE CTS 

As cidades que são candidatas a receber seleções (CTS) 

devem utilizar o modelo abaixo para placas indicativas.
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ORLA
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PALCO DO EVENTO DE EXIBIÇÃO PÚBLICA
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8 - SAIBA MAIS

ÁREAS DE RESTRIÇÃO COMERCIAL 

As áreas de restrição comercial serão criadas num raio 
de até dois quilômetros em torno dos locais de eventos 
oficiais da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™. Essas 
áreas não consistem em cercas físicas, mas sim em linhas 
imaginárias, portanto o acesso é livre e não depende de 
ingresso ou credencial. Dentro das áreas de restrição 
comercial, aplica-se o princípio da permissão às atividades 
comerciais regulares, sendo assegurada a continuidade das 
atividades comerciais dos estabelecimentos já existentes e 
regularmente instalados, desde que tais atividades sejam 
conduzidas de forma consistente com práticas passadas 
e não procurem promover as suas marcas ou marcas de 
terceiros em associação com as competições da FIFA e/ou 
com foco nos seus espectadores.

Fonte: documento denominado “Áreas de Restrição 
Comercial” elaborado pela Equipe de Proteção às Marcas 
da FIFA.
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BRAZUCA 

Bola oficial da Copa do Mundo FIFA 2014™. Brazuca é um 

termo informal, utilizado pelos brasileiros para descrever 

o orgulho nacional pelo estilo de vida do país. Simboliza 

emoção, orgulho e boa vontade com todos, de forma 

semelhante à abordagem local ao futebol.  

Fonte: www.fifa.com. 

BRINDES 
Produtos diversos oferecidos pelas cidades ou por 

qualquer entidade ou empresa a autoridades e/ou ao 

público em geral. A utilização de marcas de propriedade 

da federação na fabricação e/ou distribuição dos brindes 

é sujeita à prévia aprovação da FIFA, através dos 

procedimentos descritos no site www.fifapremiums.com.

CAFUSA 
Bola oficial da Copa das Confederações da FIFA Brasil 2013. 

O nome Cafusa e suas cores vibrantes refletem a identidade 

nacional com particular destaque para o Cruzeiro do Sul, 

constelação retratada na bandeira do Brasil. A grafia Cafusa une 

três símbolos da cultura brasileira: carnaval, futebol e samba.
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CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES 

Base das seleções participantes do evento no Brasil, 

formado pela combinação de um hotel e de um complexo 

esportivo, que atendam aos seguintes requisitos ideais 

estabelecidos pelo COL e pela FIFA:

Hotel 
- Máximo de uma hora de distância de um aeroporto que 

comporte aeronaves com capacidade de 120 passageiros 

(considerando o deslocamento com batedores).                   

- Disponível para utilização da seleção, por um período 

mínimo de 45 dias no período da Copa do Mundo da FIFA 

Brasil 2014™. 

- Hotel de categoria mínima 3 estrelas, com pelo menos 

55 apartamentos com ar-condicionado e/ou calefação e 

restaurante (reservado para a seleção) com capacidade 

para servir 55 pessoas.  

- Distância máxima de 20 minutos (considerando o 

deslocamento com batedores) do complexo esportivo. 

- Sala de conferência para pelo menos cem pessoas, 

escritórios para comissão técnica, área de lazer, 

estacionamento que comporte ônibus, entre outros requisitos.
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Complexo esportivo 
- Um campo em excelentes condições, construído de 

acordo com os padrões internacionais estabelecidos pela 

FIFA, com 105 m X 68 m, com iluminação e protegido por 

grades (desejável um segundo campo com dimensões 

mínimas de 52,5 m X 68 m). 

- Instalações de bom padrão de qualidade, com vestiários 

para 23 jogadores (mais pessoal técnico e de apoio), com 

chuveiros, armários individuais, macas de massagem etc. 

- Área de fitness com sala de fisioterapia, musculação/

ginástica e piscina. 

- Sala para coletiva de imprensa para pelo menos cem 

pessoas, áreas para montagem de plataforma de câmeras 

de TV e fotógrafos.

CIDADES-SEDE 
Cidades onde serão realizados os jogos da Copa do 

Mundo da FIFA™: Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, 

Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de 

Janeiro, Salvador, São Paulo. 
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COL 
Empresa privada responsável pela coordenação nacional 

da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™ de acordo com as 

diretrizes da FIFA e pela interface com o Governo Federal 

Brasileiro e os Governos Estaduais e Municipais relativos a 

cada cidade-sede.

COMITÊ PAULISTA 
Órgão responsável, no âmbito do Governo do Estado, 

pelo encaminhamento das ações necessárias para 

a realização da Copa do Mundo da FIFA 2014™ em 

São Paulo, atuando também na interlocução com os 

Governos Federal e Municipal, com o COL/FIFA e com 

o Corinthians/Odebrecht. É formado por secretarias 

estaduais e municipais convidadas, e coordenado pela 

Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento 

Regional (Decretos nº 56.648 e nº 56.773, de 2011). Seu 

braço operacional é a Secretaria Executiva. É também 

responsável por garantir uma adequada participação da 

população paulista e o aproveitamento das oportunidades 

geradas pelo evento. Na Prefeitura de São Paulo, a 

coordenação é da SPCOPA.
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Representa o Governo do Estado nas ações para a 

Copa do Mundo da FIFA™. Para informações e formas de 

utilização, consulte www.copa2014.sp.gov.br. 

 

FAMÍLIA EM CAMPO 
Programa que insere a Copa do Mundo da FIFA™ no 

calendário das escolas estaduais que integram o Programa 

Escola da Família, promovendo atividades diversificadas 

para a comunidade nos fins de semana. Concursos e 

jogos estão entre as atividades que serão desenvolvidas. 

O programa é uma iniciativa da Secretaria de Estado da 

Educação e da Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação. Veja mais em www.escoladafamilia.fde.sp.gov.br

EVENTOS DE EXIBIÇÃO PÚBLICA 
Eventos em que serão publicamente transmitidos os 

jogos da  Copa das Confederações da FIFA 2013 e da                   

Copa do Mundo da FIFA 2014™. 

Logotipo do Governo de São Paulo na Copa do Mundo da FIFA™
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Licenças para exibição pública 
Para realizar um evento de exibição pública, as entidades 

interessadas deverão solicitar uma licença junto à FIFA e à 

Rede Globo pelo site www.exibicaopublicafifa.com.br.

Para os casos de Exibição Pública Comercial (vide página 
35), será cobrada uma taxa, por evento, de acordo com a 

capacidade do local:  

As taxas para Eventos de Exibição Pública Comerciais realizados 

em múltiplos locais não serão calculadas conforme tabela acima e 

serão definidas pela FIFA e pela Rede Globo caso a caso.

As associações comerciais nos Eventos de Exibição 

Pública Comerciais só serão permitidas com os parceiros 

comerciais da FIFA e da Rede Globo ou com empresas não 

concorrentes desses parceiros comerciais.

< 1.000 pessoas R$ 2.000,00

≥ 1.000 pessoas R$ 4.000,00

≥ 5.000 pessoas R$ 8.000,00

≥ 10.000 pessoas R$ 16.000,00

≥ 20.000 pessoas R$ 28.000,00
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A venda de alimentos, bebidas ou outros produtos/serviços é 

autorizada durante um evento de exibição pública, desde que 

não sugira associação com a FIFA, com a competição ou com o 

próprio evento, na forma de patrocinador, fornecedor ou outra 

modalidade similar.

FIFA  
Federação Internacional de Futebol que detém todos os direitos 

inerentes à Copa do Mundo da FIFA™, Copa das Confederações 

da FIFA™ e FIFA FAN FEST™. Exerce a coordenação geral e 

supervisão dos eventos (realização dos sorteios, eliminatórias, 

jogos entre outros eventos).

FIFA FAN FEST™ 
Evento oficial da FIFA para transmissão dos jogos da Copa 

do Mundo da FIFA 2014™ em locais públicos – um evento por 

cidade-sede – nos seguintes locais:

- Belo Horizonte – Praça da Estação 
- Brasília – Esplanada dos Ministérios 
- Cuiabá – Parque de Exposições 
- Curitiba – Parque Barigui 
- Fortaleza – Praia de Iracema (Aterrão) 
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- Manaus – Praia de Ponta Negra 
- Natal – Praia do Forte 
- Porto Alegre – Largo Glênio Peres 
- Recife – Marco Zero 
- Rio de Janeiro – Praia de Copacabana 
- Salvador – Jardim de Alah 
- São Paulo – Vale do Anhangabaú

LEI GERAL DA COPA 
Lei Federal nº 12.663, de 5 de junho de 2012, que dispõe, entre 

outros assuntos, das medidas relativas à 

Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™, e trata de temas como 

as formas de exploração de direitos comerciais relativas ao 

evento, disposições penais aplicáveis, tais como o marketing 

de emboscada, venda de ingressos e condições de acesso e 

permanência nos locais oficiais de competição.

MARCAS OFICIAIS 
Logotipos, palavras, títulos, símbolos e outras marcas 

desenvolvidas e registradas pela FIFA, utilizados para identificar 

a Copa do Mundo da FIFA™. Qualquer utilização das Marcas 

Oficiais deverá ser objeto de prévia autorização da FIFA. As 

Marcas Oficiais mais importantes são descritas abaixo: 
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Emblema oficial

 

Elementos gráficos e textuais individuais que, combinados, 

constituem o emblema oficial e são protegidos como 

propriedade da FIFA por direitos de marca e de autor e/

ou outras leis de propriedade intelectual. O emblema oficial 

é o principal logotipo utilizado como referência à Copa do 

Mundo da FIFA™. 

Mascote oficial – Fuleco 
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Marca de propriedade da FIFA, usada pela FIFA e pelo 

COL para fins promocionais e também pelos parceiros 

comerciais da federação nas suas campanhas publicitárias 

e nos seus canais de comunicação.

Slogan oficial – Juntos num só ritmo (All in one rhythm) 
 
 
 
O slogan oficial transmite o tema principal da 

Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™ e traduz os objetivos 

e ambições do país-sede. Reflete a mentalidade de união 

e de celebração presente nos anseios e expectativas de 

todos os brasileiros.

Identidade visual 
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Troféu da Copa do Mundo da FIFA 2014™

 
 
 

Logotipo da sede

Marca que identifica a Sede São Paulo nas ações e projetos 

relacionados com a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™.
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Pôster oficial 

Pôster utilizado para identificar o evento para fins 

promocionais, para decoração ou como brinde. Cada 

material visual de cada pôster exige aprovação prévia por 

escrito da FIFA e deve conter a faixa de logotipos oficiais. 

Uma versão para venda, sem a faixa de logotipos, deverá 

ser produzida e distribuída em pontos de varejo pelos 

licenciados oficiais da FIFA.
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Logotipo oficial do FIFA FAN FEST™ 
 

 
 
 
 
 
Títulos oficiais

Os títulos oficiais listados indicam a forma correta de 

referência aos eventos ligados aos torneios: 

Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™ 
Copa do Mundo da FIFA 2014™ 
Copa do Mundo da FIFA™ 
Copa das Confederações da FIFA Brasil 2013 
Copa das Confederações da FIFA 2013 
Copa das Confederações da FIFA
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Logotipo do FIFA.COM 
 
 
 
Marca desenvolvida pela FIFA para identificar a federação 

e todas as suas atividades.

MARKETING DE EMBOSCADA 
Atividades previstas na Lei Geral da Copa (Lei Federal nº 

12.663, de 5 de junho de 2012) e consideradas como crimes 

até 31 de dezembro de 2014. Há duas formas de marketing 

de emboscada: por intrusão e por associação. 

Marketing de emboscada por associação 
Pratica o crime a pessoa que divulgar marcas, produtos 

ou serviços, com o fim de alcançar vantagem econômica 

ou publicitária, por meio de associação direta ou indireta 

com a Copa do Mundo da FIFA 2014™, com qualquer 

evento oficial ou com quaisquer das Marcas Oficiais, sem 

autorização da FIFA. Comete o mesmo crime quem, sem 

autorização da FIFA, vincular o uso de ingressos, convites 

ou qualquer espécie de autorização de acesso aos eventos 
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oficiais da Copa do Mundo da FIFA 2014™ a ações de 

publicidade ou atividade comerciais, com o intuito de obter 

vantagem econômica.

Marketing de emboscada por intrusão 
Pratica o crime a pessoa que expõe marcas, negócios, 

estabelecimentos, produtos, serviços ou pratica atividade 

promocional não autorizados pela FIFA, atraindo de 

qualquer forma a atenção pública nos locais da ocorrência 

dos eventos oficiais da Copa do Mundo da FIFA 2014™, 

com o fim de obter vantagem econômica ou publicitária.

OPORTUNIDADES 
As cidades podem desenvolver ações complementares 

aproveitando o momento da Copa do Mundo da FIFA 2014™, 

nas áreas da Educação, Esporte, Cultura, Turismo, entre 

outras, como por exemplo:

Programas educacionais 
- Campeonatos de futebol entre escolas. 

- Concursos literários ligados ao futebol. 

- Desafios sobre história dos países participantes.
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Programas culturais 
- Concursos de receitas e culinárias do mundo. 

- Exposições relacionadas.

Turismo 
- Calendário de eventos durante a Copa do Mundo da FIFA 

2014™. 

- Cursos de profissionalização e idiomas para receber o 

turista.

Cidades 
- Decoração da cidade. 

- Contagem regressiva. 

- Relacionamento de festas locais com a 

Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™. 

- Elaboração de guias de futebol, de turismo, cartilhas de 

saúde e educação ambiental.
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PATROCÍNIO

Parceiros comerciais 
 
 
 
Têm o direito de patrocínio em todas as atividades da FIFA. 

Todos os parceiros comerciais da FIFA têm a prioridade e 

a exclusividade de patrocínio em qualquer evento ligado à 

Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™.

No caso de produtos alimentícios, Coca-Cola, Budweiser, 

McDonald’s e Seara têm direitos prioritários de 

fornecer seus produtos para venda. Caso não tenham 

interesse de participação, produtos similares podem ser 

comercializados sem a exibição das marcas.

Outros produtos como aparelhos Sony, veículos Hyundai, 

roupas Adidas etc., caso não haja interesse de participação 

– seja como compensação financeira ou troca – produtos 

de outras empresas poderão ser utilizados, desde que sem 

marcas ou com omissão delas.
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Patrocinadores 
Possuem direitos mundiais para a 

Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™. 

 
 
 

Apoiadores locais
Têm seus direitos limitados ao território nacional. 
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Licenciados da marca da FIFA™ 
- Adidas (fabricante de artigos de futebol) 

- Electronic Arts (desenvolvedora de jogos eletrônicos) 

- Hublot (relojoaria de luxo) 

- Louis Vuitton (moda de luxo)  

- Panini (editora de álbuns de figurinhas)

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DE SP 
Com o objetivo de ampliar o grau de transparência dos 

atos da administração do Estado de São Paulo, foi criado, 

em 2012, o Portal da Transparência (www.transparencia.

sp.gov.br). O objetivo do portal é facilitar o acesso do 

cidadão às informações disponíveis sobre a administração 

pública paulista. 

PRONATEC 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego criado pelo Governo Federal, em 2011, com 

o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação 

profissional e tecnológica. Para quem quer se qualificar 
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e trabalhar na Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™, o 

Pronatec Copa oferece 21 cursos gratuitos em diversas 

áreas do setor turístico. É necessário ter mais de 18 anos 

e estar próximo aos 120 destinos incluídos no programa.  

Veja detalhes em http://pronatec.mec.gov.br.

SP ORGÂNICO 
Resultado de uma parceria entre as secretarias de 

Agricultura e do Meio Ambiente, o programa é um 

incentivo à produção de alimentos orgânicos no Estado. 

Aproveitando a visibilidade do evento, o Comitê Paulista 

apresentou uma proposta à FIFA e ao Comitê Organizador 

Local (COL) para que sejam utilizados alimentos orgânicos 

nos eventos da Copa do Mundo em São Paulo. Conheça o 

programa em www.ambiente.sp.gov.br.

SUTACO 
A Sutaco (Superintendência do Trabalho Artesanal nas 

Comunidades) é uma autarquia vinculada à Secretaria 

do Emprego e Relações do Trabalho (Sert) com a 

responsabilidade de oferecer oportunidades de geração 

de renda aos artesãos e promover o desenvolvimento 

local de modo economicamente viável, socialmente justo e 
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ambientalmente responsável. A autarquia também resgata 

as formas tradicionais de expressão do povo paulista, o 

“saber fazer” de pessoas e comunidades das mais diversas 

características, e acompanha as tendências atuais da 

produção artesanal. Saiba mais em www.sutaco.com.br.

TRILHAS DE SÃO PAULO 
Projeto desenvolvido pela Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente com foco na preparação permanente de áreas 

verdes e de unidades de conservação para melhor receber 

visitantes. Foram selecionadas as seguintes áreas: Jardim 

Botânico de São Paulo (Parque Estadual das Fontes do 

Ipiranga), Parque Estadual da Serra do Mar, Parque Estadual 

da Ilha Anchieta, Parque Estadual de Campos do Jordão 

e Parque Estadual da Cantareira. Com 120 km de trilhas 

(caminhadas e subaquáticas), o projeto prevê mais 80 km 

até 2014, com inúmeros atrativos e equipamentos de apoio, 

bem como investimentos em infraestrutura, comunicação 

e capacitação de profissionais de turismo receptivo para 

unidades de conservação. Mais informações em            

www.ambiente.sp.gov.br.
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VIA RÁPIDA EMPREGO 
Oferece cursos básicos de qualificação profissional de acordo 

com as demandas regionais. O programa oferece mais de 

150 modalidades de cursos gratuitos, com duração de até 

90 dias, nas áreas de construção civil, comércio, serviços e 

indústria, dependendo do tipo de ocupação. As aulas são 

ministradas em unidades fixas do Via Rápida Emprego, que 

estão localizadas em regiões estratégicas do Estado de São 

Paulo, e em unidades móveis (carretas). As aulas também são 

realizadas nas escolas técnicas estaduais (Etecs), faculdades 

de tecnologia (Fatecs) do Centro Paula Souza e unidades 

de outros parceiros. As inscrições devem ser realizadas 

exclusivamente pelo site www.viarapida.sp.gov.br. 

VIA RÁPIDA IDIOMAS 
Lançado no primeiro semestre de 2013, capacita profissionais 

que interagem com os turistas em dois idiomas: inglês e 

espanhol. O público-alvo são agentes públicos – policiais 

militares, policiais civis, agentes de trânsito, equipes de 

resgate, bombeiros, agentes do Metrô e da CPTM –, 
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profissionais de transportes – taxistas, motoristas e cobradores 

de ônibus –, profissionais de bares e restaurantes – garçons, 

recepcionistas e operadores de caixas –, profissionais 

de hotéis – recepcionistas, mensageiros, carregadores 

de malas, camareiras e governantas – e profissionais de 

espaços turísticos e comércio – recepcionistas, seguranças, 

monitores, jornaleiros, balconistas e farmacêuticos. As aulas 

são ministradas a distância, e as inscrições são realizadas 

gratuitamente pelo site do Via Rápida: www.viarapida.sp.gov.br.
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