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e s p o r t i v o

Não houve quem não comen-
tasse o logo da Copa do Mundo 
no Brasil, em 2014 – com exce-
ção daqueles que não ligam a 
mínima (mesmo) para futebol. 
De esparsos elogios à profusão 
de brincadeiras na internet, de 
comentários bem comportados 
no Twitter a críticas nos jornais, 
o que não se pode dizer é que o 
brasileiro se manteve distante 
do assunto.

Se por um lado choveram 
críticas e enquetes mostrando 
que muita gente não gostou 
do projeto vencedor (exibido 
internacionalmente em 8 de 
julho), outros questionaram 
a maneira como o processo 
correu. Ou seja, sem transpa-
rência, marca que se perdura 
até quando se tenta esclarecer 
o passo a passo da escolha.

A história de 
dois processos
Para a escolha do logo da Olimpíada do Rio, edital e concorrência.  
Para a definição do emblema da Copa de 2014, a falta de transparência
Lena Castellón

Adidas colocou no mercado 
camiseta com o logo

Coca-Cola lançou lata 
de edição limitada somente 
para o Rio e São Paulo

Nesse sentido, é o oposto 
do que ocorre com os Jogos 
Olímpicos de 2016, no Rio de 
Janeiro. O processo teve edital 
e etapas predeterminadas (cin-
co). E os oito aprovados da úl-
tima fase antes da decisão (que 
acontecerá em 7 de agosto) 
foram anunciados cerca de um 
mês atrás: Brainbox Design, 
Dupla Design, Future Brand, 
Gad Design, Soter Design, 
Studio Lúmen, Tátil Design e 
Vinte Zero Um.

Isso não é garantia que o 
logo vencedor conquistará a 
aprovação do público — aliás, 
nem é essa a questão. No en-
tanto, já deixa clara a diferença 
entre um processo e outro. 
Ambos se referem a eventos 
promovidos por entidades 
esportivas privadas, mas que 

mobilizam multidões e fortu-
nas, tanto da esfera privada 
quanto dos governos. Só no 
caso da Copa de 2014, o Por-
tal da Transparência, site da 
Controladoria-Geral da União, 
informa que estão previstos 
investimentos de mais de R$ 17 
bilhões, até o momento.

É preciso esclarecer que 
os métodos de seleção das 
agências são definidos pelos 
organizadores. Para a Copa, a 
determinação do processo foi 
uma decisão da Fifa, entidade 
máxima do futebol no mundo, 
e do Comitê Organizador Local 
(COL). Para os jogos olímpicos, 
a opção de fazer concorrência 
partiu do comitê Rio 2016, após 
análise de processos licitatórios 
privados e públicos.

Pelos canais oficiais, a Fifa e 
o COL convidaram 25 agências 
brasileiras. Os nomes das parti-
cipantes não foram divulgados. 
A única conhecida foi a autora 
do projeto ganhador, a Africa. 
Na África do Sul, porém, a cria-
ção do logo e do pôster oficial 
da Copa de 2010 aconteceu 
após  longa e bem divulgada 
concorrência, vencida pela 
agência de design Switch. Ques-
tionada a respeito das candida-
tas brasileiras, a Fifa se limitou 
a encaminhar um comunicado. 
Sem outros detalhes que não 
fossem os expostos acima.

Conseguir mais informações é 
também um processo complexo.  
Como a Fifa é dona da proprie-
dade, restringe comentários a 
seus porta-vozes. Procurada 
pela reportagem, a Africa não se 
manifestou a respeito da decisão 
e nem quanto à repercussão.

De todo o modo, o que se 
sabe é que a Fifa fez convites a 
algumas agências. As primeiras 
sondagens teriam 
acontecido no 
ano passado. 
Aos candi-
datos fo-
ram pedi-
dos cases 
de design ou 
branding. Depois, 
foram feitos diver-
sos briefings. Ha-
via normas muito 
restritas e mul-
tas pesadíssimas, 
impedindo que a 
informação dessa 
participação vies-
se a público. 

A Associação dos Designers 
Gráficos (ADG) chegou a avisar 
em 10 de junho, em seu site, que 
entrou em contato com a Fifa 
para tratar de sua exclusão do 
“processo inicial” da escolha do 
emblema oficial da Copa. Mas, 
depois, ela não acompanhou o 
desenrolar da história. 

Luciano Deos, presidente da 
Associação Brasileira de Em-
presas de Design (Abedesign), 
entidade que não participou 
desse processo, lamenta a for-

ma como tudo foi conduzido. 
“Não é apenas pela falta de 
transparência. Acreditamos que 
ele poderia ter envolvido mais o 
mercado de comunicação e ter 
sido mais participativo”.

Logo da Copa
A criação do logo feito pela 

Africa contou com Sérgio Gor-
dilho, copresidente, Marcelo 
Passos, diretor geral de aten-
dimento e gestão, e Eduardo 
Martins, diretor de criação. 
Na data em que o emblema 
foi apresentado oficialmente, 
a agência reuniu a imprensa 
para uma feijoada. Na oca-
sião, Márcio Santoro, também 
copresidente, comentou que 
o desenho tinha passado por 
algumas mudanças solicitadas 
pela Fifa. “O briefing pedia 
apenas que a marca remetesse 
ao futebol e mostrasse a união 
do povo”, contou.

Com o lançamento de pro-
dutos que ostentam o logo, 
existe uma expectativa de que 
as críticas na internet diminuam 
sensivelmente. A Adidas já tem 
camisetas com o logo desde o 
dia 12 de julho. A Coca-Cola 
colocou no mercado uma lata de 
edição limitada com o emblema. 
Ela é comercializada no Rio e 
em São Paulo, mas somente até 
o final de julho. 

Logo da Olimpíada
O comitê Rio 2016, por sua 

vez, pesquisou outros eventos 
olímpicos e consultou entidades 
do mercado de comunicação, 
entre elas a Abedesign e a Asso-
ciação Brasileira de Agências de 
Publicidade (Abap), para deter-
minar seu processo de escolha 
de agência e logo. “Tínhamos em 
mente deixar um legado na área 

de design”, disse Beth 
Lula, gerente de 

construção e 
g e s t ã o  d e 

marcas do 
grupo. 

O vence-
dor será esco-

lhido por meio de 
uma comissão multi-
disciplinar, receberá 
R$ 50 mil pela cria-
ção da marca e terá 
um contrato de seis 
meses, renováveis, 
para prestar ser-
viços de design. A 

apresentação do logo ao 
público será feita na virada do 
ano, na celebração da chegada 
de 2011, no Rio de Janeiro.

Sobre a diferença entre os 
processos, Beth Lula se limitou 
a responder: “A gente tentou ser 
o mais transparente possível. 
Consideramos que esse era o 
modelo mais acertado. Nada 
tenho a comentar a respeito da 
Copa de 2014. Cada um escolhe 
seu método”. 

Colaboraram Renato Pezzotti

e Robert Galbraith
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