
Nem a gata foi poupada na mais
nova campanha da Ambev. Ela
está lá, cheia de graça, assim co-
mo o desafinado, o alto, o ma-
gro, e os vários tipos que beberi-
cam uma gelada por aí. Só o ga-
rotão com o rosto cravado de es-
pinhas fica de fora. Aliás, ele é
sumariamente confundido com
um “di maior” no filmete de 30
segundos que entra no ar em
meados setembro.

A campanha integra o Progra-
ma Ambev de Consumo Respon-
sável que desenvolveu, ao lon-
go de quase uma década, diver-
sos projetos para encampar a
proibição de venda alcóolica pa-
ra menores de 18 anos. “Este é
um assunto pessoal. Tenho ami-
gos e família. Este não é um as-
sunto da Ambev, é da socieda-
de, mas nós temos um papel nis-
so”, disse João Castro Neves,
presidente da Ambev, em coleti-
va para a imprensa.

Um conjunto de ações e em-
blemas fazem parte da campa-
nha, idealizada pela premiada
agência Loducca (confira maté-
ria ao lado). O ícone + ID sim-
boliza a exigência da maiorida-
de para se consumir bebida al-
cóolica. Tem potencial para se
tornar tão bem-sucedido quan-
to o adesivo da Porto Seguro
para a campanha Trânsito Mais

Gentil que virou febre nos car-
ros. São, digamos, primos até
na cor: azul.

O +ID estará presente em to-
dos os segmentos, das peças pu-
blicitárias que serão veiculadas
em revistas e na TV, e nos estabe-
lecimentos que aderirem à
ideia. A intenção é realizar par-
cerias com supermercados e ba-
res que passam a integrar uma
gama de estabelecimentos parti-
cipantes dos projetos chamados
Bar de Responsa e do Supermer-
cado de Responsa.

A rede de supermercados Pão
de Açúcar é a primeira a assu-
mir a sua parcela de “responsa”
diante do tema. Além de exibir
peças da campanha e desenvol-
ver um sistema específico para
a solicitação do documento, os
funcionários dos supermerca-
dos serão treinados para detec-
tar a dúvida diante de um possí-
vel infrator - qualquer um que
aparente menos de 25 anos. Lo-
go no início, 395 lojas da rede
entram na campanha.

O projeto da Ambev conta
ainda com uma terceira ramifi-
cação, Jovens de Responsa, que
agrega 10 ONGs. O ex-jogador
Cafu, tetra e pentacampeão bra-
sileiro, que criou a Fundação Ca-
fu em Jardim Irene (SP), é o em-
baixador do programa. ■

TRÊSPERGUNTASA...

Ambev
só para
maiores

DANIELA PAIVA 

O BRASIL ECONÔMICO conversou
com Diana Nascimento, gerente
de relações socioambientais da
Ambev, durante a apresentação
das ações in loco que envolvem
a parceria com o Pão de Açúcar.

Campanhas sociais costumam

ser pouco atraentes.
Como resolver a questão?
Vimos que campanhas de
consumo responsável sempre
tinham um tom chato, proibitivo,
restritivo, com cara de campanha
de governo. Como o tema nunca
foi abordado na TV, achamos
que precisávamos trazer esse
tom mais divertido, abrangente,
com o clima de uma propaganda
de cerveja. A ideia era mostrar
que a cerveja é legal, foi feita

para momentos de celebração
com os amigos, só não
é para o menor de 18 anos.

Qual a importância do
símbolo e como será usado?
O objetivo é que ele vire um
ícone. Toda vez que ele aparecer,
é sinal de que o estabelecimento,
marca ou produto aderiu ao
compromisso de não vender
bebida alcóolica para menor de
idade. Ele remete ao símbolo

de marca registrada. As latinhas
de Skol, Brahma e Antárctica,
os refrigeradores e geladerias
também terão o ícone, e fizemos
cartazes que serão distribuídos
para mais de 600 mil bares.

É a maior campanha do ano?
Com relação a esse tema, sem
dúvida. Esperamos somar um
conjunto de iniciativas para
ter uma base consistente e lançar
tudo hoje. É, sim, um ponto alto.

CRIATIVIDADE

Gerente de relações
socioambientais da Ambev

Campanha adota tom leve para falar do
consumo de álcool por menores de 18 anos.
Pão de Açúcar é o primeiro parceiro

Acima,o filmeparaaTV
eo ícone.Ao lado,
aaçãonosupermercado

“Ascampanhas de
consumo responsável
tinhamum tom chato”

...DIANA NASCIMENTO
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