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Colocar opções à escolha do público 
nem sempre traz um resultado que 

agrada a todos. Um bom exemplo foi a 
escolha do nome do tatu-bola mascote 
da Copa do Mundo 2014, que acontece-
rá no Brasil. Antes de chegar a essa fase, 
o animal em risco de extinção havia ven-
cido a concorrência com os outros candi-
datos — a arara, o jacaré e a onça.

O período de votação do nome durou 
três meses. O vencedor foi Fuleco (com-
binação das palavras futebol e ecologia), 
com 48% do total de 1,7 milhão de vo-
tos. As outras duas opções eram Zuze-
co (com 31%) e Amijube (21%). Recen-
temente, a Fifa contratou uma pesquisa 
independente que mostrou que 89% dos 
brasileiros a� rmaram já ter visto o mas-
cote o� cial. A mesma pesquisa indicou 
que Fuleco é considerado um persona-
gem simpático, com nota média de 7,3 
nesse quesito, além de ter identi� cado 
as principais características da masco-
te: “brasileiro”, “natureza”, “amigável” e 
“paixão pelo futebol”.

Muitos perguntam por que a Fifa não 
deixou a população sugerir nomes, mas isso 
seria quase inviável. Acontece que há uma 
regra na de� nição de símbolos e nomes re-
lacionados às Copas do Mundo: a entidade 
precisa registrar as marcas nos cinco conti-
nentes. O processo foi iniciado com a ela-
boração de uma lista com 450 opções, cria-
das por uma agência publicitária brasileira. 

A partir daí, o departamento jurídico 

Quando uma 
escolha desagrada
População foi chamada a opinar sobre mascote 
e bola da Copa, mas não gostou das opções

A ação da Fiat, entre 2009 e 2010, 
foi um crowdsourcing no formato de 
rede social que abriu espaço para o 
público opinar e projetar um novo 
carro conceito, o Fiat Concept Car III 
(FCC III). Os internautas podiam postar 
ideias e sugestões, recebiam feedback 
e compartilhavam comentários. Assim 
foi desenvolvido o Fiat Mio. A iniciativa 
foi um marco em inovação colaborativa, 
bem diferente da prática da indústria 
automobilística, que guarda suas 
novidades a sete chaves. O Mio foi 
desenvolvido em uma plataforma aberta, 
que utiliza licenças Creative Commons, 
ou seja, o projeto é mais fl exível quanto 
aos direitos autorais. 

“A Fiat foi a primeira montadora no 
mundo a construir um carro conceito 
utilizando o crowdsourcing. Os resultados 

foram surpreendentes e impactaram 
positivamente a imagem da marca”, afi rma 
Maria Lucia Antonio, gerente de publicidade 
da empresa. Foram aproximadamente 11 mil 
ideias enviadas de mais de 160 países; o site 
do projeto contabilizou mais de 4,8 milhões 
de pageviews. 

Os internautas solicitaram um carro 
compacto, urbano, com convergência 
de mídias e infotainment, fácil de 
estacionar e com zero emissão. O 
design foi desenvolvido por uma equipe 
de dez profi ssionais que interagiram 
com os participantes e tiveram seu 
trabalho fi nal aprovado, assim como as 
tecnologias do veículo. “As pesquisas, 
a repercussão na mídia mundial e 
o interesse que desperta até hoje 
demonstram a importância do projeto 
para a Fiat”, resume Maria Lucia.

Um carro, 11 mil ideias

Entre fevereiro e maio de 2012, a 
Coca-Cola realizou a promoção Fanta 
versus Fanta, que contabilizou 8,2 
milhões de votos para os sabores 
morango e maracujá — defi nidos 
após ampla pesquisa junto ao jovem 
consumidor do refrigerante. Maracujá 
foi o vencedor e passou a fazer parte 
de forma defi nitiva da família Fanta. 
Durante a campanha, avatares dos dois 
sabores defenderam suas plataformas 
de campanha, como em um horário 
eleitoral, com direito a jingle, slogan,  
cabos eleitorais e “ações nas ruas”. 

Os consumidores podiam personalizar 
um avatar com suas características 

físicas e fazer campanha nas redes 
sociais em defesa do sabor preferido. Os 
cinco avatares mais votados de cada um 
dos sabores passaram por avaliação de 
uma comissão julgadora, que escolheu o 
“avatar vencedor”, Mary Soll (criado por 
Soraia Lopes do Rêgo), que estrelou o 
comercial de Fanta, em julho. 

Para incentivar a participação do 
público, foram sorteados 50 notebooks 
por semana. A campanha contou com um 
comercial, veiculado na TV e no cinema, 
apresentando os dois concorrentes, além 
de ações paralelas nas mídias sociais e 
em pontos de venda. O consumidor podia 
votar via SMS ou no site do refrigerante.

Avatar de frutas

da Fifa pesquisou em departamentos de 
proteção a marcas e patentes pelo mun-
do e identi� cou 13 nomes que poderiam 
ser registrados. Eles foram apresentados 
a uma comissão formada pelo ex-jogador 
Bebeto, o músico Arlindo Cruz, a escrito-
ra � alita Rebouças, o publicitário Rober-
to Duailibi e a cantora Fernanda Santos, 
que classificaram os nomes em ordem 
de suas preferências. O próprio departa-
mento jurídico de� niu os três que foram 
colocados em votação aberta. Nenhum 
deles caiu no gosto do público.

Não foi só o batismo da mascote que de-
sagradou muita gente. O nome da bola o� -
cial da Copa das Confederações, a Cafusa 
(combinação de carnaval, futebol e samba), 
também é alvo de críticas. Foi o ex-jogador 
Cafu que apresentou a bola o� cial do tor-
neio. “Não tem nada a ver com o meu no-
me, é só uma coincidência”, justi� cou, na 
ocasião. A Adidas informou em comuni-
cado que o nome e as cores vibrantes da 
bola “re� etem a identidade nacional, com 
particular destaque para o Cruzeiro do Sul, 
constelação retratada na bandeira do Brasil”.

Especialistas em marketing conside-
ram que agora não se deve mais voltar 
atrás. “Acho que tem de tocar em fren-
te”, diz Daniela Khauaja, da ESPM. “Nes-
te momento, tem de lidar com a crítica, 
aceitar os feedbacks, mas continuar, por-
que mudar pode indicar falta de identi-
dade, de personalidade”, concorda Mar-
celo Trípoli, da SapientNitro.

O ex-jogador Cafu
apresenta a bola 
ofi cial da Copa das 
Confederações
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Profissional de marketing São Paulo, p. 42, 25 mar. 2013.




