
Desde junho de 2011, a Brahma vem apostando a própria estratégia 
nas redes sociais no futebol. Em parceria com o Esporte Interativo, 
a cervejaria aproveitou o patrocínio que já possuía com a Seleção 
Brasileira e os principais clubes do futebol brasileiros e montou uma 
fanpage no Facebook e no YouTube associada aos principais times. 

As fanpages BrahmaSeleção, BrahmaFla, BrahmaVasco, Brah-
maFlu, BrahmaFogo, BrahmaCalo, BrahmaCruzeiro, BrahmaCoral, 
BrahmaSport, BrahmaTimbu, BrahmaVitoria, BrahmaBahia são um 
grande sucesso de audiência, com mais de 3,7 milhões de fãs. Este 
volume coloca a Brahma como quarta maior marca brasileira nas 
redes sociais segundo o Index Social da agência Espalhe. O feito é 
maior ainda porque nas páginas da Brahma não entram os meno-
res de idade. 

Os fãs desses times que curtem a Brahma recebem muito con-
teúdo social sobre as paixões que têm. Conteúdo social este, que 
mistura fatos sobre os times, resultados durante e depois dos jogos, 
vídeos divertidos cobrindo as reações da torcida e comunicações 
que a Brahma quer fazer com este público. 

Porém, o que mais impressiona no projeto da Brahma são os 
números de engajamento, segundo o mesmo índice, simplesmente 
uma em cada três interações com marcas nas redes sociais brasi-
leiras são com a Brahma. O que a coloca em uma liderança folgada 
entre as marcas brasileiras com resultado três vezes maior que o 
segundo colocado, o Guaraná Antarctica. 

O engajamento com a marca aparece em outros números 
muito relevantes. Por exemplo, segundo a GraphMonitor, o 
post com mais líkes de uma marca, em 2011, foi um post da 
Brahma, uma brincadeira postada no BrahmaFla. 0 segundo 
post com mais likes no Brasil? Brahma de novo, desta vez, um 
post no BrahmaVasco. 

Alguém pode perguntar qual é o retorno que trazido para a 
Brahma. E nesse assunto as redes sociais são muito boas em medir 
também. Diariamente, aparecem declarações espontâneas de elo-
gio à Brahma. Exemplos são quando os torcedores postam fotos 
com símbolos dos times preferidos lado a lado com uma Brahma 
os declaram as maiores paixões. 

Outro exemplo foi quando a Brahma lançou latas decoradas 
com temas dos quatro times do Rio e usou plataforma com os 
times para divulgá-la. Dentro de uma plataforma que o consumi-
dor começa a associar a marca às paixões pessoais, os posts das 
latas t iveram mais de 6.400 likes e 2.600 compartilhamentos. 
As pessoas, simplesmente, queriam contar para seus amigos o 
que a Brahma estava fazendo. 

A decisão da Brahma, de juntar este patrocínio aos clubes, com 
a presença maciça nas redes sociais, potencializou, em muito, o 
investimento que já vinha fazendo fora delas e gerou uma credi-
bilidade enorme para ela falar com os torcedores dos times que 
escolheu patrocinar. • A ut
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 40, p. 102, jun. 2012.




