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A Brahma é uma marca que se orgulha da brasilidade. Com o futebol como sua principal 
plataforma, seguido do Carnaval e do country, a marca acaba de trocar de roupa para se 
diferenciar dos concorrentes. O diretor de marketing da cerveja, Marcel Marcondes, conta os 
planos para a bebida patrocinadora da Seleção se manter na cabeça dos brahmeiros para lá da 
Copa de 2014. 
 
O futebol é a principal plataforma da Brahma? 
 
Sim. Porque a Brahma se posiciona, primeiro, como referência de cerveja no Brasil pela 
própria tradição da marca e pelo importante histórico que ela tem. O posicionamento da 
Brahma em valores emocionais está muito ligado ao espírito brasileiro, que a gente traduz 
como a mistura de raça com ginga. Brahma, por essa razão, é a marca que apoia todas as 
manifestações da cultura brasileira. Faz o Camarote nº 1 na Sapucaí, porque o Carnaval é o 
emblema máximo da cultura brasileira. Outra grande plataforma da marca é o country. A 
gente apoia os principais rodeios e agora estamos formando nosso próprio circuito em 
associação com a PBR, dos Estados Unidos, que é o Brahma Super Bull. 
 
Recentemente a Brahma anunciou o patrocínio de vários times. São quantos ao todo? 
 
São 21 times com contrato das mais diferentes regiões do Brasil, sendo quatro com a marca 
Polar no Sul. 
 
Os times concorrentes de cada localidade... 
 
O que a gente quer como marca não é explorar o futebol, não é só o patrocínio. Essa é porta 
de entrada para ter uma relação com os clubes. O objetivo da Brahma não é simplesmente 
colar na imagem do futebol. Brahma quer fazer alguma coisa pelo futebol. Não estamos 
discutindo visibilidade nos uniformes, nos estádios... O que a gente quer é fomentar a 
rivalidade saudável, quer que as pessoas assistam mais futebol, que os times tenham mais 
estrutura, que exista mais segurança nos estádios. Tudo para que o futebol, que é uma 
manifestação da cultura brasileira e o prazer máximo dos brasileiros, esteja ainda mais 
presente na vida de todos. A gente tem algumas frentes que vão muito além de contrato com 
os clubes. A nossa ideia é fazer essa cadeia toda de trabalho no futebol para que ele, como um 
todo, seja melhor e para que as pessoas tenham uma experiência diferente com o esporte. 
Então começa com o torcedor que diz “eu posso comprar a lata do meu clube”, “eu posso 
assistir no bar do meu clube”. “Ah, mas eu quero viver uma experiência com meu time”. A 



Brahma me ajuda com promoções. “Mas eu quero meu time ganhe”. Então a Brahma faz 
benfeitorias para o clube, ouvindo a torcida. Ainda extrapola isso para a questão social e 
reforma o campinho da comunidade e termina educando para o consumo de cerveja. 
 
E as latas dos times já estão na gôndola? 
 
A gente fez do Cruzeiro e do Atlético Mineiro e interrompeu para fazer da Copa do Mundo. Em 
setembro, já devemos ter para alguns dos clubes com os quais temos contratos. 
 
Essa mudança da lata para a cor vermelha tem alguma relação com a Copa do 
Mundo? 
 
Não, o futebol não é razão para a lata ficar vermelha. De repente, o mercado inteiro ficou 
branco. Se por dentro é tão diferente por que por fora é igual? Se é para definir uma cor não 
tem discussão: se tudo é vermelho, não tem por que a lata ser branca. E era um projeto que 
estava programado para logo depois da Copa. A gente se preocupa muito em como entrar e 
como sair de uma Copa do Mundo. Quando o Brasil ganha é muito legal. Quando perde, é 
difícil. Eu prezo muito por assumir posições. E Brahma assumiu. A gente tem muito orgulho de 
na Copa passada ter se preparado para ter algo a dizer quando o Brasil perdeu. Mas a gente 
conseguiu ir além. Não só tinha algo a dizer, mas também estava preparado para mudar de 
assunto. Foi um passo à frente. 
 
O tema guerreiros deve continuar em 2014? 
 
A campanha de Brahma é dos brahmeiros, que tem a combinação de duas coisas que fazem o 
brasileiro ser único: a ginga e a raça. O que a gente fez na Copa do Mundo foi forçar na garra 
porque percebeu que estava todo mundo magoado com a Copa de 2006. Agora voltamos a 
trabalhar as duas coisas meio a meio. 
 
O que o patrocínio da Seleção trouxe para a marca? 
 
O mundo todo põe muito dinheiro para falar desse assunto, então, é muito difícil se sobressair, 
mas Brahma foi sem dúvida nenhuma uma das marcas mais relacionadas à Copa do Mundo e 
uma das campanhas mais preferidas. 
 
Já ficou claro que não é verdade que se time perde a marca patrocinadora perde, não 
é? 
 
O risco é quando é simplesmente patrocínio. Compra um espaço e põe a marca lá. A gente é 
abominavelmente contra patrocínio, tem de fazer relação.  
 
Há quem critique a associação de esporte com cerveja. Qual a posição da marca? 
 
A associação não é assim: esporte é saúde, cerveja é doença. Cerveja não faz mal desde que 
consumida de maneira adequada. Tudo em excesso faz mal. Senão seria proibido dirigir. Carro 
corre e mata. A gente jamais associa a cerveja à performance de jogador ou o mostra como 
elemento influenciador ao consumo. 
 
Com brahmeiros vocês chegaram a ter problemas com o Conar, mas foi resolvido... 
 
Há algum tempo, deixamos de tratar o Conar como algo externo. Nós nos referimos ao Conar 
como primeira pessoa do plural. É autorregulamentação. Se tem algum pedido, alguma 
questão, a gente quer esclarecer. Apareceram dúvidas em brahmeiros, mas conversamos. 
Quando a intenção é fazer bem feito não tem como não chegar a um acordo. 
 
Como é a divisão da verba de marketing entre publicidade tradicional, promoção e 
eventos? 
 



Não sei dizer os percentuais, mas nos últimos anos os investimentos em promoção e eventos e 
em mídias não-tradicionais, principalmente internet, têm crescido muito.  
 
Como é a presença da Brahma nas redes sociais? 
 
Ela tem uma presença bacana porque naturalmente os consumidores fazem as comunidades. 
Estamos trabalhando agora de maneira mais pró-ativa. Acaba virando um ciclo. Estando mais 
presente as pessoas falam mais e a bola vai enchendo. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 9 ago. 2010, p. 31.  


