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Empresas aquecem marketing com lançamento e propaganda nos próximos meses.  
 
As fabricantes de cerveja estão confiante não apenas no potencial de consumo que o mês de julho 
deverá apresentar em razão da Copa do Mundo, mas também na oportunidade de reforçar o 
marketing diante dos brasileiros que estarão "colados" à televisão. Exposição, aliás, que visa fixar 
a marca para o ano todo. Segundo as empresas, por ser um período curto de competição, cerca 
de um mês, o salto de consumo de cerveja durante a Copa do Mundo não é tão alto, porém um 
estímulo suficiente, mesmo no inverno, para que as empresas invistam em lançamento e muita 
comunicação.  
 
Este é o caso da número um das cervejas no Brasil AmBev (cerca de 68% de participação), que 
lança em abril uma edição especial de sua Brahma, a Brahma Bier. Esta é a marca do portfólio da 
AmBev mais ligada ao futebol. Seu slogan, inclusive, é "Olé". O produto será comercializado de 
abril até o fim da Copa da Alemanha nas versões lata e garrafa de 600 ml.  
 
"É a primeira vez que lançamos uma cerveja para Copa do Mundo", diz a gerente de inovações da 
AmBev, Vivian J. Serebrinic, ao revelar que a Brahma Bier não é apenas uma lata decorada, mas 
um líquido diferente da Brahma pilsen. A marca é uma das patrocinadoras da transmissão da 
Copa na Rede Globo - segundo fontes do mercado, cada cota (seis no total) custa R$ 59,8 
milhões.  
 
A Brahma é hoje a segunda cerveja mais vendida no Brasil, com cerca de 20% de market share. 
Foi escolhida a marca internacional da AmBev.  
 
A Brahma Bier, por sua vez, é uma cerveja helles (clara), típica do sul da Alemanha. "O 
consumidor espera mais do que uma lata decorada. Por isso resolvemos homenagear o torcedor 
com um líquido diferenciado", diz Vivian Serebrinic.  
 
Segundo a executiva, esta cerveja terá preço parecido com o da Brahma pilsen - R$ 2,5 a garrafa 
de 600 ml nos bares e R$ 1,09 a latinha nos supermercados. O líquido é mais encorpado e com 
dourado mais acentuado. "Em pesquisas o produto teve uma alta taxa de aprovação.  
 
Para apresentar a Bier haverá uma campanha publicitária, sendo que na TV foram preparados 
teasers de cinco segundos cada. Além de TV, Brahma Bier estará em revistas, mídia exterior e em 
materiais de ponto-de-venda. A campanha de Brahma Bier vai se alternar com os comerciais da 
Brahma. Aliás, estréia hoje uma nova campanha com Ronaldo Fenômeno. Toda a comunicação da 
Brahma é criada pela agência Africa.  
 
Na campanha com Ronaldo - exclusivamente para divulgar Brahma pilsen- o jogador enfrenta os 
dribles de um touro, uma referência ao slogan da marca "Olé". "Brahma. Patrocinadora oficial da 
Seleção Brasileira" é a assinatura que finaliza o filme.  
 
Leonardo Lima, gerente de marketing da Bavaria, da Femsa Cerveja Brasil, conta que a Bavaria 
Premium, além de ser uma das patrocinadoras do canal ESPN, comprou uma das cotas do pacote 
de transmissão do Mundial 2006. O canal ESPN colocou à venda seis cotas master de patrocínio 
para a Copa do Mundo, com valor de tabela de R$ 8,1 milhões cada. "Vamos manter o mesmo 
conceito que estamos trabalhando para a marca, com irreverência", comenta Lima. Além de criar 
um rótulo especial, haverá campanha com o tema da Copa, uma comunicação criada pela Publicis 
Brasil. A Bavaria Premium também comprou cota da transmissão do portal MSN (Microsoft).  
 
A Kaiser, da Femsa, tem ações mais tímidas, porém não vai ficar de fora. Patrocinará alguns 
programas especiais na TV aberta. "O ‘Viva Kaiser’ continua a ser usado", lembra o gerente de 



marketing da Kaiser, Marcelo Ursini. Consultado, o Grupo Schincariol disse que não fará ações de 
marketing para a Copa.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 mar. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


