
As peculiaridades 
da Fifa como cliente 
Processos de seleção de agências têm métodos exigentes e sigilosos, mas relacionamento pessoal também conta 
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Aprimeira vista, a Federação Interna-
cional de Futebol Associado (Fifa) é 

um anunciante como outro qualquer: tra-
ta-se de empresa privada que seleciona 
agências em concorrências muito dispu-
tadas; busca informações sobre fornece-
dores em entidades setoriais; e, para al-
guns projetos, olha mais para o relacio-
namento pessoal como fator decisorio. 
Mas, até por estar lidando com uma gran-
de paixão, que é o futebol, a entidade tem 
algumas peculiaridades que tornam os 
processos diferentes em relação aos que 
são feitos na iniciativa privada no Brasil, 
conforme mostram relatos das escolhas 
de agências para projetos relacionados à 
Copa do Mundo de 2014. 

Uma das características marcantes das 
concorrências da Fifa, se não a mais rele-
vante, é a preocupação da entidade com 
o sigilo dos processos. Obviamente, isso 
também se vê nas demais empresas da ini-
ciativa privada. Entretanto, na Fifa o rigor 
faz que informações sejam escondidas por 
vários meses, sob pena de multas e até do 
cancelamento do contrato. 

No caso da escolha do slogan, por exem-
plo, projeto conquistado pela Aktuell com a 
frase "Juntos num só ritmo" qualquer vaza-
mento antes da divulgação no Jornal Nacio-
nal, da Rede Globo, em 29 de maio, pode-
ria acarretar na mudança de vencedor, se-
gundo uma fonte ouvida pela reportagem. 
Sem confirmar a informação, a agência é só 
elogios aos processos da entidade. "Parti-
cipamos dessa concorrência e também da 
realizada para o lançamento do mascote, 
que perdemos. As duas experiências foram 
extremamente satisfatórias, com processos 
muito bem estruturados, briefings e critérios 
de avaliação claros, consistentes e transpa-
rentes. Muitas grandes empresas instaladas 
no Brasil deveriam inclusive olhar para os 
processos da Fifa. Afinal, no nosso merca-
do vemos concorrências totalmente ina-
dequadas" sugere Rodrigo Rivellino, pre-
sidente do Grupo Aktuell. 

Por outro lado, a postura da Fifa moti-
va críticas de parte da sociedade brasilei-
ra, que cobra da entidade mais transpa-
rência nos assuntos que envolvem a Co-
pa de 2014. 

Sigilo total 
Na disputa mais recente por um projeto 

da Fifa, que escolheu o mascote do even-
to, ficou claro o quanto a entidade fecha o 
processo decisorio para evitar vazamen-
tos: enviou um modelo de tatu-bola dife-
rente para cada envolvido no processo, co-
mo agências, patrocinadores e parceiros 
de mídia, de forma a facilitar a identifica-
ção do autor de um possível vazamento. 

Essa concorrência começou em abril 

do ano passado, com agências que jamais 
conheceram umas às outras. Destas, seis 
foram selecionadas para uma fase final e 
convidadas a fazer adaptações nos pro-
jetos. A decisão final saiu em janeiro de 
2012, mas o mascote só tornou-se público 
na semana passada, nove meses depois da 
escolha. A vitória foi da 100% Design, que 
teve a ideia de homenagear o tatu-bola. De 
acordo com Renata Melman, presidente 
da agência, outras propostas de mascotes 
foram enviadas pela equipe para a Fifa (a 
entidade recebeu 47 ideias das seis finalis-
tas). Entretanto, nem mesmo as sugestões 
reprovadas podem ser reveladas por conta 
das regras de sigilo da entidade. "Desde o 
início, percebemos um feedback interes-
sante em relação ao tatu-bola e à sua ca-
pacidade de se tornar uma bola" afirma. 

"O que ocorre é uma preocupação mui-
to grande em proteger os patrocinadores 
oficiais" aponta Marcel Sacco, presiden-
te do Banco de Eventos. "A Fifa é muito 
profissional e com forte foco em planeja-

também tem direito de explorar o mas-
cote, mas ainda não há ações atreladas. 

Em meio ao processo de escolha do ta-
tu-bola, alguns fatos chamaram a atenção 
e demonstram que um processo da Fifa é 
mesmo diferente e causa grande reper-
cussão. O primeiro foi o pronunciamento 
da ONG Associação Caatinga, que divul-
gou ter sido dela a ideia de transformar 
o animalzinho em mascote da Copa. Em 
entrevista ao site GloboEsporte.com, por 
exemplo, o secretário-executivo da enti-
dade, Rodrigo Castro, disse que, quando 
surgiu a possibilidade de sugerir um mas-
cote, logo veio o tatu-bola. "Vários veícu-
los publicaram que a idealização foi da 
ONG, mas ela é 100% nossa. Até acredito 
que outras organizações possam ter tido 
ideias similares, mas no processo oficial da 
Fifa, o projeto analisado e escolhido foi o 
nosso" afirma Renata. 

Consultada, a Fifa confirmou a versão 
da 100% Design, embora tenha elogian-
do o apoio da ONG e o suporte à causa do 
tatu-bola, espécie endêmica em extinção. 
"É bom ver que a ideia da 100% Design de 
ter o tatu-bola como mascote oficial tam-
bém é divulgada pela Associação Caatin-
ga. Estamos muito felizes pelo apoio que 
a organização dá ao mascote e esperamos 
que nossa escolha ajude a construir lem-
brança sobre a situação vulnerável da es-
pécie" respondeu a Fifa à consulta de Meio 
& Mensagem. 

Polêmica do voto popular 
Outro fato que movimentou a escolha 

do mascote foi o vazamento de informa-
ção, na revista Veja, da Editora Abril, uma 
semana antes do previsto. Segundo fonte 
ouvida pela reportagem, o fato gerou es-
tresse com a Fifa e a Rede Globo, que teria 
a primazia na divulgação, feita no progra-
ma Fantástico do domingo 16. A Globo já 
havia apresentado em primeira mão, por 
exemplo, o slogan da Copa. Abril e Globo 
são as parceiras de mídia da Fifa na Copa. 

Por fim, a boa vontade da entidade em 
abrir a escolha final do nome do mascote 
para votação pública causou outra polêmi-
ca, com a reação negativa de parte da im-
prensa e da opinião pública aos três nomes 
finalistas. Amijubi, Fuleco e Zuzeco foram 
escolhidos em meio a 450 opções iniciais. 
Somente 13 tiveram aprovação da área ju-
rídica e foram analisadas por um comitê 
de notáveis, que inclui o jogador Bebeto, o 
sambista Arlindo Cruz (que criou a canção 
oficial do mascote) e o publicitário Rober-
to Duailibi. A decisão final do público sai 
em 25 de novembro. Até lá, os votos são 
colhidos no site fifa.com/mascote 

A Banco de Eventos também coorde-
nou o processo de escolha dos nomes do 

mento. Para trabalhar com eles, é preciso 
respeitar datas e regras e entregar o que 
de fato se prometeu. E eles exigem muito 
em termos de custo e qualidade" aponta. 

O Banco de Eventos venceu a concor-
rência pelas ações promocionais de lan-
çamento do mascote. Outra empresa da 
Holding Clube, a Panda, ficou responsá-
vel pelos esforços digitais, especialmen-
te o site. Trabalhando em aspectos dife-
rentes relacionados ao mascote, 100% 
Design e Banco de Eventos só descobri-
ram que estavam envolvidas no mesmo 
projeto após a revelação dos vencedores. 

Vale ressaltar que, pela primeira vez na 
história, a Fifa permite a patrocinadores 
oficiais a exploração do mascote de uma 
Copa do Mundo. A Coca-Cola participou 
ativamente do lançamento do tatu-bola, 
com ação de comunicação na qual pedia 
às pessoas que sugerissem características 
ao futuro mascote — embora isso não te-
nha influenciado na criação da 100% De-
sign. A Oi, outra patrocinadora oficial, 
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mascote da Copa de 2014, que foi similar 
ao adotado pela Adidas que, com coor-
denação da Lew'Lara\TBWA, apresentou 
três possíveis nomes para a bola da Copa, 
deixando que o público tomasse a deci-
são final — neste caso o eleito foi Brazuca. 

Relacionamento fundamental 
Outro evento da Fifa envolto em po-

lêmicas nos bastidores foi o Preliminary 
Draw, sorteio dos grupos das eliminató-
rias da Copa, primeiro evento oficial da 
competição, ocorrido em 30 de julho de 
2011. A Geo Eventos, então sociedade 
entre RBS e Globo — esta acabou fican-
do no começo de 2012 com 100% da em-
presa —, cuidou da parte artística, mas a 
concepção e montagem ficaria à cargo 
da Rede 106, do Grupo ABC, após vitória 
em concorrência que teve a participa-
ções de outras grandes agências promo-
cionais brasileiras, como Banco de Even-
tos e Bullet. Entretanto, poucas semanas 
antes do sorteio, a Rede 106 foi substitu-
ída pela Aktuell, que precisou entregar o 
evento em apenas 46 dias. 

O desentendimento entre os dirigen-
tes da Redel06 e os representantes da Fi-
fa estremeceu o relacionamento da enti-
dade com o Grupo ABC, que já tinha feito 
um dos primeiros trabalhos para a Copa 
de 2014: a logomarca, criada pela Africa. 

A escolha das agências participantes das 
concorrências atendem a critérios da Fifa. 
Nesse sentido, alguns fatores podem fazer 
a diferença. Um deles, naturalmente, é a re-
levância da empresa. A Associação Brasi-
leira de Marketing Promocional (Ampro), 
por exemplo, foi contatada no passado pa-
ra apontar agências com porte para aten-
der às exigências da entidade internacio-
nal, segundo informou Kito Mansano, pre-
sidente da Ampro. 

Outro fator importante nos processos 
da Fifa é o relacionamento. A pessoa chave 

para as disputas que envolvem as agências 
é Thierry Weil, diretor de marketing da en-
tidade. Outro executivo importante é o di-
retor de imprensa John O 'Connor, que ga-
rante todo o sigilo dos processos. E também 
deve se ressaltar o Comitê Organizador Lo-
cal, comandado por Joana Havelange, fi-
lha de Ricardo Teixeira, ex-presidente da 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 
e que possui um conselho administrativo 
que tem entre seus membros o ex-joga-
dor Ronaldo Nazário, presidente da 9ine. 

"Procuramos entender como as coi-
sas funcionavam desde a Copa da Alema-
nha, em 2006. Visitamos lugares, conhece-
mos os bastidores e visitamos a Fifa para 
nos apresentar" conta Sacco, do Banco de 
Eventos. Assim, a empresa conseguiu con-
trato para cuidar de um workshop da enti-
dade na Praia do Forte, na Bahia, em 2010. 
"Era um projeto para o setor de marketing 
da Fifa, que reuniu os principais executi-
vos das empresas patrocinadoras. Foi o 
pontapé inicial da Copa" afirma. Em 2011, 
a agência organizou um evento para 500 
pessoas em São Paulo, quando a Fifa apre-
sentou aos parceiros comerciais detalhes 
sobre a Copa, como informações sobre os 
estádios e o que poderá ser feito em ter-
mos de ativação. 

Nestes casos, não houve concorrência, 
porque se tratava de eventos do marketing 
da Fifa. "A Fifa, na verdade, é uma empre-
sa com sete 'fifas! Eventos como o Preli-
minary Draw e as cerimônias de abertura 
e encerramento são feitas pelo braço de 
competições, que faz concorrências" diz 
Sacco. Além de marketing e competições, 
outros braços internos são o Fifa.TV, o de 
questões legais, o de relações com gover-
nos e entidades, o de recursos humanos, 
além dos de desenvolvimento e associa-
ção de membros. 

Outra empresa que ganha espaço nos 
projetos da Copa é a D+ Produções, de 

Joana Braga, filha de Márcio Braga, ex-
-presidente do Flamengo. A agência foi 
escolhida pela Fifa como responsável pe-
lo sorteio das chaves da Copa das Con-
federações, que ocorre em 1° de dezem-
bro, em São Paulo. O sorteio das chaves 
da Copa do Mundo ocorrerá em dezem-
bro de 2013, na Costa do Sauípe, mas o 
processo de escolha da agência respon-
sável ainda não foi iniciado. 

A D+ Produções havia sido responsável 
pela produção da Fifa Fanfest do Rio de 
Janeiro durante a Copa de 2010. O even-
to foi considerado o melhor do mundo 
pela entidade, o que torna a agência fa-
vorita para comandar o mesmo evento 
em 2014. Outras 11 cidades brasileiras 
realizarão essas festas, que são organi-

zadas pelas prefeituras (e não pela Fifa). 
A movimentação entre agências do setor 
de eventos para entrar nas cidades mais 
importantes é intensa. Da mesma forma, 
é intensa a disputa para fazer parte das 
próximas concorrências da Fifa, como o 
Final Draw (sorteio dos grupos da Copa), 
que acontece em dezembro de 2013, e as 
cerimônias de abertura e encerramento 
da Copa das Confederações de 2013 e da 
Copa do Mundo de 2014. 

A Fifa não remunera as agencias parti-
cipantes de concorrências — há, inclusive, 
reclamações de que os valores pagos às 
vencedoras pelos projetos de comunica-
ção não são "grande coisa" Por outro lado, 
pela notoriedade que trazem, tornam-se 
atrativos para as agências. 
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Anúncio

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1528, p. 24-25, 24 set. 2012.




