
O Morro dos Macacos, na Zona
Norte do Rio, recebeu ontem a
primeira aparição pública do
mascote da Copa do Mundo de
2014, o simpático tatu-bola. O
evento, promovido pela Coca-
Cola, patrocinadora oficinal da
competição, deu início à segun-
da etapa da campanha para pro-
mover o anfitrião dos jogos, cha-
mada de “O Mascote é Nosso”.

Na ação, que inclui a veicula-
ção de vídeo em rede nacional,
os brasileiros serão chamados
pelo apresentador Luciano Hu-
ck a escolher o nome do masco-
te, dentre as opções sugeridas
pela Fifa (Amijubi, Fuleco ou Zu-
zeco). Até o fim de novembro,
os torcedores podem votar por
meio do site oficial da Coca-Co-
la e concorrer a oito pares de in-
gressos para os jogos da Seleção
Brasileira em Fortaleza e em Bra-
sília, na primeira fase do Mun-
dial, além de cinco mil masco-
tes de pelúcia. Para isso, é preci-
so fornecer códigos promocio-
nais encontrados nos produtos.

“Nossa campanha está cen-
trada na participação de grande

parte da população brasileira
na Copa do Mundo. Na primei-
ra fase, as pessoas mandaram
dicas para o mascote, que
aprendeu a dançar funk. Agora
vamos dar oportunidades às
pessoas de escolherem seu no-
me”, explicou Michel Davidovi-
ch, vice-presidente e gerente

geral da Coca-Cola Brasil para a
Copa do Mundo de 2014.

Além disto, o tatu-bola co-
meça a viajar pelo Brasil nesta
semana. Já estão confirmadas
as visitas em estabelecimentos
comerciais de São Paulo, neste
fim de semana, e de Porto Ale-
gre, no início da semana que

vem. Também serão instalados
bonecos infláveis do mascote
em algumas cidades brasileiras.
“A ideia é que o mascote esteja
o mais próxima possível da po-
pulação, interagindo de forma
física ou digital”, disse Davido-
vich. As pessoas podem ainda
continuar a propor novas “brasi-

lidades” ao mascote na página
da Coca-Cola no Facebook.
“Ele já pode ser visto dançando
e jogando capoeira”. A compa-
nhia será ainda responsável por
um dos centros de recrutamen-
to de voluntários, como tam-
bém escolherá os gandulas dos
jogos, selecionará as crianças
que vão carregar as bandeiras
antes das partidas e trará a taça
do último Mundial para o Brasil.

Patrocinadora da Copa do
Mundo desde 1978, a Coca-Cola
ainda não está com a estratégia
de marketing para a competi-
ção de 2014 totalmente defini-
da, mas o foco serão ações so-
ciais, como desenvolvimento
das comunidades, reciclagem e
estímulo à vida ativa. “Nossas
principais ações são sociais, por-
que é um legado que fica para
depois da Copa. Teremos uma
comunicação intensa nos próxi-
mos dois anos, voltada princi-
palmente para a competição”,
disse o executivo, sem revelar
quanto a companhia investirá
no patrocínio. Até 2016, a em-
presa investirá R$ 14 bilhões em
marketing no Brasil, 50% a
mais do que foi investido nos
quatro anos anteriores. ■

O presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda,
sentará ao lado de empresários pela primeira vez desde
que assumiu o banco. O encontro, que ocorre na
próxima segunda, dia 24, faz parte do Almoço-Debate
realizado pelo Lide - Grupo de Líderes Empresariais.
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Por conta do alto número de assaltos, os usuários de
celulares do eixo Rio-São Paulo têm adquirido seus
aparelhos com seguro contra roubo e furto. A TIM
registrou alta de 300% na compra do serviço desde
janeiro; hoje metade dos aparelhos já sai segurada.

Com 3 milhões de visitas por mês, o ZAP Imóveis
criou um chat em sua página no Facebook para tirar
dúvidas e dar dicas de reforma e construção. Nas
tardes de quarta-feira, um profissional reconhecido
da área estará à disposição de seus clientes.

Com diversos estabelecimentos de decoração e gastronomia ao longo de seus corredores,
o Rio Plaza Shopping, em Botafogo, no Rio de Janeiro, passa a se chamar Casa & Gourmet
Shopping. Além da mudança de nome, o centro de compras administrado pela BR Malls
também passou por diversas reformas em sua fachada, novo projeto de iluminação e
adoção de uma nova identidade visual em investimentos que somam R$ 1,5 milhão.
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Coca-Cola convoca torcedor para
escolher nome do mascote da Copa
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Reforçada com as recentes aquisições das
agências Panda (digital) e PlayBook (shows
e entretenimento), a Holding Clube entra em
campo para brigar pela realização das Fan Fests,
eventos da Fifa que ocorrerão durante a Copa
do Mundo 2014. A empresa já iniciou conversas
com os Comitês de cidades sedes do Mundial e a
expectativa é conseguir a realização dos eventos
nas principais praças do país durante o torneio.
“Vamos focar nas cidades que fazem sentido para
nossos clientes”, diz Marcel Sacco, CEO do grupo
que detém oito empresas atualmente e cuja receita
neste ano deve fechar em torno de R$ 255 milhões.
Por conta do envolvimento das Prefeituras nos
eventos, a definição das empresas reponsáveis
pelas Fan Fests só deve ocorrer após as eleições.

R$ 1 bi
é o quanto deve movimentar

em negócios a 2ª edição
da Expoind, que ocorre

de 27 a 29 de novembro
no Pavilhão de Exposições

do Parque Wet’n’Wild.
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Ação da marca de refrigerantes vai distribuir ingressos e tatus-bola de pelúcia, símbolo do Mundial de 2014

Alfonso Signorini,
editor da revista Chi, sobre a
publicação das fotos de Kate
Middleton fazendo topless.
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“É um furo e um furo
grande... eu não
tive a menor hesitação
em publicá-las”

MarcelSacco,CEOdaHolding
Clube: festasduranteaCopa

QUAL O NOME DO MASCOTE? Votação deve ser feita pelos sites da Coca-Cola e da Fifa

AMIJUBI

União das palavras “amizade” e “júbilo”, duas 
características que refletem a maneira de ser dos 
brasileiros, segundo a Fifa 

FULECO

Mistura das palavras “futebol” e “ecologia”, 
dois componentes fundamentais da Copa do 
Mundo de 2014

ZUZECO

Formado pelas palavras “azul” e “ecologia”

Fontes: empresa e Fifa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 set.  2012, Primeiro Caderno, p. 24.




