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Pepois do humor de Zeca Pago-
dinho dando uma de "homem

do tempo", a Brahma parte agora
para uma nova etapa em sua co-
municação, com um apelo mais
emocional.

O pagodeiro continua partici-
pando do comercial, mas segundo
Bruno Cosentino, gerente nacio-
nal de marketing de Brahma, seu
papel não é o principal, porque
estão em foco os "brahmeiros".

Segundo Cosentino, desde o
ano passado até o início de 2008
as campanhas, trabalhavam o pro-
duto em momentos de diversão/
celebração e a nova campanha re-
verencia os valores dos agora cha-
mados "brahmeiros". Entre esses
valores estão o trabalho, família,
amigos e a f é na vida, segundo o
executivo. "É uma evolução, um
complemento às mensagens ante-
riores e seus resultados", disse.

O comercial estreou com uma
versão de 6o segundos, na qual
Zeca Pagodinho canta um jingle
criado por Nizan Guanaes, presi-
dente da África, agência que aten-
de a conta. Depois, a campanha
continua no ar com uma versão
de 30 segundos.

A produção do comercial é da
Conspiração, com direção de cena
de Andrucha Waddington e trilha
da Friends Áudio.

No início da semana em que a
campanha foi divulgada; os visi-
tantes do site já eram convidados
a se cadastrar e receber informa-
ções em primeira mão sobre a
comunicação dá marca. Isso, por-
que, "Brahmeiro que é brahmeiro
não dorme no ponto, sempre sabe
das novidades em primeira mão",
dizia a mensagem.

Além dos filmes, haverá veicu-
lação forte em rádio, assim como
mídia exterior, em diferentes pra-
ças e formatos (bancas de jornal,
cabines telefônicas, outdoor), jor-
nais, internet e materiais de ponto-
de-venda. "Essa campanha, como
toda plataforma de comunicação
de Brahma, tem por objetivo for-
talecer a marca, a imagem. Nossa
expectativa é grande no sentido
de estreitar o relacionamento com
os consumidores, apostando que
este será um momento forte de
2008", disse Cosentino, evitando
falar em expectativas quanto às
vendas.
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