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O novo comercial da Brahma, intitulado “Lista de pedidos”, estreou no último sábado (28) no 
intervalo do Jornal Nacional. O filme traz os pedidos dos brasileiros para a Copa do Mundo de 
2010. Criado pela Africa, o comercial, que tem versões de 30” (TV aberta) e 60” (TV fechada), 
mostra cenas de pessoas trabalhando como se estivessem em uma grande batalha. Para 
ressaltar esse espírito de combate, o ícone da campanha é a armadura dourada, já utilizada 
em outro filme da Brahma. “É o ícone que vai permear a ação até o final da Copa do Mundo. E 
o gesto de bater no peito mais a armadura é o poder de fogo que faz a campanha. 
Conseguimos botar atitude”, exalta Marcel Marcondes, diretor de marketing da Brahma.  
 
Além do filme, que fica no ar até dezembro, haverá anúncio em jornal, ação em ponto-de-
venda, latas decoradas, placas em campos de futebol, anúncios na internet e renovação do 
site da Brahma, que trará o making of e entrevistas com os criadores da campanha. 
 
Em relação à promoção para levar consumidores para a África do Sul a fim de assistir aos 
jogos, a Brahma disse que somente em janeiro é que terá o plano estratégico. Além disso, a 
marca estuda realizar, até a Copa do Mundo, ações em redes sociais e em celular. “O projeto 
está em desenvolvimento e terá um conteúdo apropriado e até exclusivo para a internet”, 
disse Marcelo Passos, diretor de atendimento da Africa.  
 
A campanha teve direção de criação de Nizan Guanaes, Sergio Gordilho, Cassio Zanatta, 
Eduardo Martins e Carlos Fonseca; criação de Carlos Fonseca, Eduardo Martins, Daniel Prado e 
Américo Vizer; direção de fotografia de Ted Abel; e direção de arte de Larissa Cambauva. A 
direção do filme é de Claudio Borelli, com produção de Renato Salmaso. A produtora do filme é 
a Killers e a de som, a Tesis.  
 
Patrocínio 
 
A Brahma é a primeira marca brasileira a patrocinar uma Copa do Mundo a marca patrocina, 
desde 1994, a Seleção. De acordo com Marcondes, foi “muito difícil conseguir esta 
oportunidade”, o que só foi possível em função da fusão entre Anheuser-Bush e InBev 
(detentora da Brahma), há um ano. A Budweiser, que pertence à Anhauser-Busch, tinha 
contrato com a Fifa (Fédération Internationale de Football Association). Com a união das 
empresas – que resultou na Anheuser-Busch InBev, houve uma revisão do contrato com a Fifa 
e a Brahma conseguiu ser incluída como uma das marcas patrocinadoras. “Estamos muito 
orgulhosos por sermos a patrocinadora oficial da Copa. E ninguém duvida da capacidade 
futebolística do Brasil, que é o melhor futebol do mundo”, disse Marcondes. 
 
Atualmente, a Brahma tem 20% de market share, seguida pela Antarctica, com 15%. Em 
primeiro lugar está a Skol, com 33%. 
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