
Divulgação

Pela primeira vez na história, a Cervejaria Ambev une suas marcas em prol do consumo inteligente de
bebidas alcoólicas. No mês dedicado à conscientização da segurança no trânsito, a campanha recém-
lançada convida os consumidores a pensarem sobre os efeitos que o álcool tem no organismo e reforça
a importância de se beber com responsabilidade, ou seja, nunca quando for dirigir e sempre com
moderação.
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As peças trazem os logos das marcas com suas letras trocadas, provocando a re�exão do público sobre
como, às vezes, parece que está tudo em ordem, mas na realidade não está.

A campanha nacional, criada pela SunsetDDB,estreou neste domingo, 28/04, com inserções antes e
durante a transmissão da primeira rodada do campeonato brasileiro pela Globo. Sem explicar nada, os
tradicionais inserts da marca Brahma foram trocados e divulgados com o logo “Bhamra”.

O objetivo era chamar a atenção de quem assistia ao jogo para os efeitos que bebidas alcoólicas
podem ter quando não são consumidas com responsabilidade. Paralelamente, as marcas Skol,
Budweiser, Stella Artois e Antarctica alteraram as fotos dos per�s de suas redes sociais para logos com
letras trocadas, provocando dúvidas em seus seguidores.

“Queremos convidar quem bebe cerveja a fazer uma re�exão: da mesma maneira que a gente acha
que as letras estão em ordem num primeiro momento, e depois percebe que não estão, tem vezes que
as pessoas bebem e acham que está tudo em ordem para dirigir, quando na verdade não está. É
natural com o passar dos anos que as campanhas de consumo inteligente, como todas as outras,
precisem ser reinventadas. Por isso, vimos que era o momento de dar um passo além e estamos
usando a força de nossas marcas por um objetivo único: alertar que o consumo de bebidas alcoólicas
não deve nunca ser associado à direção”, comenta Alexandre Costa, diretor de marketing da cervejaria
Ambev.

“A ousadia da Cervejaria Ambev mostra a importância do tema para a empresa. Mostraram que vão
muito além do negócio e se dispuseram a lançar uma ação com o intuito alertar sobre o risco de beber
e dirigir. Temos um orgulho enorme em fazer parte dessa campanha ao lado da Ambev”, comenta
Guilherme Jahara, copresidente da SunsetDDB. A campanha �ca no ar até o dia 13 de maio em mídias
online e o�ine de todo o Brasil.

“Nós não temos nenhum interesse no lucro proveniente do consumo nocivo dos nossos produtos.
Somente uma atuação conjunta e permanente de todas as esferas da sociedade pode superar o
desa�o de criar no Brasil uma cultura de responsabilidade e respeito quando falamos sobre consumo
de bebidas alcoólicas”, comenta Anna Paula Alves, responsável pela área de consumo inteligente da
Cervejaria Ambev.

A Skol, por exemplo, foi a primeira marca do país a abordar o tema, em 2001, com uma vinheta na qual
latinhas se transformavam em táxi. A marca lançou ainda o conceito do “Motorista da Rodada”, um
“herói” da turma que deixa de beber para levar os amigos em segurança para a casa. Desde então, o
tema já foi abordado de diferentes formas, institucionalmente e pelas marcas de maneira individual.
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