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Já foi dada a largada para o Circuito de Rodeio Brahma Country. A princípio, a marca 
patrocinará neste ano 17 festas de peões pelo Brasil. "Esse é o número de eventos fechados 
até agora, mas pode ser que aumente até o fim do ano e que chegue a cerca de 20 ou 30 
rodeios", disse Cairê Aoás, diretor da BBHouse, agência de eventos responsável pela operação, 
venda de patrocínios, camarote  Brahma e  tenda do Brahmeiro. 
 
O primeiro rodeio patrocinado pela marca da AmBev neste ano foi o Ribeirão Rodeo Music, que 
aconteceu entre 30 de abril e 2 de maio em Ribeirão Preto (SP). "Os rodeios vêm ganhando 
fama e representatividade. O de Ribeirão Preto, do ano passado para este, praticamente 
dobrou de tamanho", disse Aoás. De acordo com o diretor da agência, no ano passado o 
camarote era para até 300 pessoas e neste ano o espaço acomodava até 600 pessoas por 
noite.  Outra  etapa do  circuito começou na última quinta-feira (14), em Guaíra (PR), e 
termina nesta segunda-feira (18). Depois os peões vão para Americana (SP), de 10 a 21 de 
junho, para São José do Rio Preto (SP), de 22 a 26 de julho, para Barretos (SP), de 20 a 30 de 
agosto, e para Limeira (SP), de 9 a 13 de setembro. "É um evento que tem um fundo cultural 
regional. É preciso entender o público", falou Aoás. 
 
A BBHouse foi criada há oito anos pela demanda de brand entertainment da AmBev. Em 2005, 
ela fez o camarote da Brahma em Barretos pela primeira vez. Pouco depois, passou a criar os 
camarotes de todo o circuito. "A gente entende os valores da marca Brahma para a plataforma 
country e traduz esses valores para os eventos, gerando um aspiracional importante", contou 
o diretor da agência, que também assina a Tenda do Brahmeiro, presente nessas festas desde 
o ano passado. "É uma boate no meio do evento". 
 
Até o ano passado, a agência cuidava da tenda e do camarote de cinco eventos maiores. 
"Agora a gente desenvolveu um novo formato, menor, que atende um camarote de até 50 
pessoas", explicou. Hoje, além dos eventos da AmBev, a BBHouse atende outras marcas, 
como Unimed. 
 
A Brahma também conta com alguns parceiros que patrocinam o evento, como a Bertin. 
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