
Brahma toca na ferida da Copa 
por Claudia Penteado 

Osegundo filme da campanha 
da Brahma em função da Co-

pa do Mundo de 2014, criado pela 
!frica, continua tocando na ferida 
do pessimismo de uma parcela dos 
brasileiros. A marca se apropriou 
do tema ao ser a primeira a abordá-
lo, e admite que desde o início os 

envolvidos estavam cientes de que 
haveria - e ainda haverá - turbulên-
cia pelo caminho. 

No primeiro comercial, "Imagina 
a festa", a abordagem foi objetiva. 
Um locutor dirigia-se diretamente 
aos pessimistas, dizendo: "Alguns 
insistem que nossos aeroportos não 
vão dar conta. Que o trânsito vai ser 
um caos. Pessimistas, pensem bem. 
O país que faz os maiores clássicos, 
o reveillon e o carnaval, vai fazer a 
melhor festa já vista". 

No segundo filme, que entrou 
no ar em TV aberta na semana pas-
sada, intitulado "Aeroporto", dois 
amigos estão no aeroporto e um 
deles, o pessimista, olha em volta e 
diz: "Se já tá assim agora, imagina 
na Copa". Equanto seu parceiro, que 
está bebendo uma Brahma, faz uma 
cara de otimista e começa a imagi-
nar vários coisas boas sobre o Mun-
dial de 2014 - de lindas torcedoras 
a símbolos extremos, como uma 
nave espacial pousando trazendo 
extreterrestres, com direito a um 
Ronaldo como comandante da torre 
de controle do aeroporto. 

O mote "Imagine na Copa", que 
tem conotação negativa e virou 
bordão dos pessimistas de plantão 
nas ruas e redes sociais, ganhou no 
filme outra roupagem: por que não 
imaginar coisas boas a respeito da 
Copa? A fantasia foi a maneira en-
contrada de provocar a imaginação 
- já que na prática, de fato, ainda 
não se sabe como serão os eventos. 
Mas por que não imaginar positiva-
mente, no lugar de negativamente? 

Um terceiro comercial deve en-
trar no ar em breve, fechando até o 
fim do ano a primeira fase da cam-

Adamy: como um 
povo alegre não 
pode ver os dois 
maiores eventos 
do esporte de 
forma positiva? 

Cena do filme 
criado pela 
Africa para 
a Brahma: 

contestação 

panha - que teve todas as suas eta-
pas pesquisadas e planejadas pela 
Africa e pela Ambev. 

"Historicamente, a Brahma sem-
pre esteve próxima dos brasileiros. 
Criamos até um nome para o con-
sumidor de Brahma, o brahmeiro, 
cuja carecterística, assim como do 
nosso povo, é o otimismo. Nesse 
caso, quisemos provocar: como um 
povo com a alegria inerente, que 
vai receber os dois maiores eventos 
esportivos do mundo, pode não ver 
isso de maneira positiva? Assumi-
mos os problemas, mas ainda assim 
acreditamos que faremos a melhor 
festa de todas", diz Pedro Adamy, 
gerente de marketing da Brahma. 

É a primeira vez que a marca 
decide partir de um ponto negativo 
para um positivo em uma campa-
nha publicitária. 

O diretor de criação da campa-
nha, Vico Benevides, diz que tanto 
agência quanto anunciantes sabiam 
que a campanha se tornaria uma es-
pécie de mural de discussões, com 
opiniões diferentes. "Uma marca 
como a Brahma, que sempre esteve 
ligada ao futebol, é importante es-
tar ao lado dos consumidores nessa 
discussão desde o início. Conversar, 
mesmo sobre assuntos menos agra-
dáveis, faz parte de uma relação 
saudável, e é isso que queremos", 
afirma. 

O criativo afirma que a intenção 
da marca não é ser juíza e decidir o 
que é certo ou errado, mas convidar 
os torcedores a terem um olhar mais 
positivo e otimista para o tema. 
Segundo ele, os dois filmes foram 
pré-testados e os resultados foram 
positivos. "E a pesquisa também 
mostrou que apesar da indignação 
comum aos brasileiros, no fundo 
muitos concordam que trata-se sim 
de uma grande festa", completa. 

No próximo ano, segundo Ada-
my, será realizada uma grande ação 
nas redes sociais envolvendo o te-
ma. "Com o primeiro filme, os con-
sumidores se polarizaram em opini-
ões, mas o que percebemos é que o 
otimismo vai vencendo aos poucos. 
Esse é o nosso objetivo", conclui. 
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assuntos menos 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 19 out. 2012, p. 16. 




