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Nos próximos dias, a Brahma vai trazer para o mercado nacional uma edição limitada de 
latinhas que vão mostrar - por meio da apresentação visual - uma parte da história da marca, 
que em 2008 completa 120 anos. São 12 modelos diferentes criados pela África e ilustrados 
por rótulos antigos da cerveja. Uma das embalagens é a do modelo atual, apenas adaptada 
para uma versão de aniversário. 
 
"A Brahma faz 120 anos. No Brasil, poucas marcas chegam a essa idade com a força e 
importância que a Brahma tem no mercado. Quando começamos a discutir sobre a 
comemoração, achamos que precisava de uma grande campanha. Fizemos o filme com a 
garrafa humana e depois pensamos em uma ação para o consumidor participar mais, ter 
mais contato com a marca. Daí surgiu a idéia de fazer as latas comemorativas", explicou 
Oscar Ferreira, diretor de atendimento da África. 
 
Para esta ação, a agência fez uma cuidadosa e extensa pesquisa. "Fomos aos arquivos 
antigos da cervejaria, levantamos todas as embalagens, garrafas, rótulos e registros. 
Elaboramos 12 latas para que o consumidor percebesse a evolução da marca nesses 120 
anos. Estamos muito orgulhosos do resultado desse trabalho", afirmou Ferreira. 
 
A divulgação das novas embalagens vai ser feita por meio de uma campanha chamada 
"Evolução", composta por filme, mídia impressa e mídia exterior. A ação será nacional e tem 
início dia 22. 
 
"Os rótulos abordam mais de 120 anos de história e evolução da marca, que sempre esteve 
muito presente na vida nos brasileiros. Comemorar este momento é relevante e especial para 
a Brahma e para os nossos consumidores", disse Bruno Cosentino, gerente de marketing da 
marca. 
 
O site oficial da Brahma (www.brahma.com.br) também ganha uma roupagem de 120 anos. 
Desenvolvido pela agência Player Comunicação Digital, foca em ações interativas e reforça o 
relacionamento da marca com o "brahmeiro". O usuário encontrará uma seção dedicada à 
história da Brahma e aos principais fatos que aconteceram no Brasil ao longo dos últimos 120 



anos. Os "brahmeiros" também podem deixar os parabéns no site e relembrar as histórias 
mais marcantes com Brahma. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 20 out. 2008, p. 6.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 


