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Novo slogan, Olé, pode ser usado em futebol e rodeios 
 
Ela foi a "número 1" durante oito anos e a cerveja que "refresca até pensamento" por mais seis 
anos. A partir deste final de semana, porém, a Brahma - segunda cerveja em vendas no mercado 
nacional, com uma fatia de 19,8% - ganha um novo slogan: Olé. 
 
A agência Africa, de Nizan Guanaes, tem o desafio de comandar a nova fase de comunicação da 
marca. Com a conta desde o final de 2003 - após a polêmica contratação do cantor Zeca 
Pagodinho - a Africa havia mantido o slogan "refresca até pensamento", criado pelo publicitário 
Fábio Fernandes, da F/Nazca, embora ele estivesse na geladeira nos últimos meses. "Fomos 
mudando o peso do "refresca" quando percebemos que estávamos trabalhando com algo já 
consolidado", afirma Paula Nogueira Lindenberg, gerente de marketing da Brahma. "Precisávamos 
de elementos novos", completa. A Brahma foi escolhida como a marca internacional da AmBev. 
 
Grito de guerra dos campos de futebol, o novo slogan já prepara a marca para ser a embaixatriz 
no Brasil da Copa do Mundo de 2006. A Brahma, que já patrocina o Campeonato Brasileiro na TV 
Globo, está concluindo a negociação da cota de patrocínio da Copa de 2006 com a Globo. Apesar 
dessa forte e inevitável ligação com o futebol, Paula não acredita que o uso do slogan Olé esteja 
restrito a esse universo. "Está ligado a desafio e superação", diz ela, que ressalta, no entanto, que 
futebol sempre esteve ligado à marca Brahma. 
 
A campanha terá forte exposição nas ruas de São Paulo, interior paulista e Salvador. Seu ponto 
de partida serão os outdoors, topos de prédio, relógios e abrigos de ônibus. Só na cidade de São 
Paulo, serão cerca de 400 pontos. A campanha de TV virá depois, na segunda quinzena de agosto. 
 
A Brahma foi protagonista de uma das maiores brigas do mercado publicitário. Eduardo Fischer, 
"pai" da Nova Schin foi o criador da campanha "número 1" para a Brahma. Na época, Nizan 
Guanaes, fazia os comerciais da então arqui-rival Antarctica. A rixa entre os dois aumentou depois 
que Nizan contratou o cantor Zeca Pagodinho. 

 
 
Leia Mais 
 
AmBev anuncia compra de 5,32% da Quilmes 
De São Paulo   
 
A AmBev anunciou ontem que sua unidade argentina Quinsa comprará da Beverage Associates 
participação de 5,32% na Quilmes Internacional Bermuda (QIB), elevando sua parte na empresa 
para 58,7%. 
 
Em comunicado à Bolsa de Valores de São Paulo, a AmBev estimou o preço de aquisição em US$ 
110 milhões. O valor das ações da QIB será determinado por uma fórmula que avalia a companhia 
pelo produto de seis vezes seu lucro antes de impostos, amortizações e depreciação, menos a 
dívida líquida de empresa em 31 de dezembro de 2005. 
 
O comunicado explica ainda que a participação da Beverage Associates na Quinsa será calculada 
de maneira a se considerar que todas as ações da empresa argentina pertencentes a outras 
partes que não AmBev ou Beverage Associates tenham sido recompradas pela própria Quinsa 
antes do exercício da opção de compra/venda. 
 
"O desempenho das operações da Quinsa nos últimos trimestres foi excepcional, mantendo-nos 
bastantes entusiasmados com as perspectivas de geração de lucro nos mercados do Cone Sul. 



Com a transação anunciada ontem, aumentamos a participação da AmBev nessa companhia, 
rearfimando nossa estratégia de crescimento nas Américas", afirmou Pedro Aidar, gerente de 
relações com investidores da AmBev. 
 
A contribuição da Quinsa no resultado da AmBev cresceu 19,5% no primeiro trimestre do ano. A 
participação de 54,8% da AmBev na Quinsa contribuiu com R$ 364,9 milhões na receita líquida da 
empresa. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 ago. 2005, Empresas / Tendências & 
Consumo, p. B6 


