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Nunca a indústria da cerveja falou tanto do próprio umbigo por meio da mídia. Depois dos ataques 
e contra-ataques entre Nova Schin e Antarctica, da AmBev, é a vez da Kaiser, da canadense 
Molson, aproveitar o mote da guerra das cervejas. 
  
O primeiro comercial assinado pela W/Brasil para o anunciante usa uma boa dose de ironia sobre 
o clima belicoso que vem envolvendo os fabricantes do setor para iniciar seu trabalho de 
comunicação de verão. O tema da campanha é "Paz", ainda sob o mote do "Você merece", criado 
pela Bates, agência que atendia a Molson até o mês passado. 
  
Em meio a um ambiente festivo e de brindes de fim de ano, os personagens do filme pedem paz 
nos botequins, paz nos estádios, paz nas praias e paz também nos comerciais de cerveja. O 
comercial termina com a assinatura: "Você merece paz, você merece uma Kaiser". 
  
Washington Olivetto, que assina a direção de criação do comercial ao lado de Gabriel Zellmeister, 
tenta se esquivar de polêmica. "O cotidiano é uma guerra. O trânsito é guerra, descer para a praia 
é uma operação de guerra, estacionar no shopping é uma pequena batalha. Kaiser é a cerveja 
que vai proporcionar nossos merecidos momentos de paz", declarou, em comunicado à imprensa.  
  
O comercial de 30 segundos, que terá diferentes edições, estréia nesta quarta-feira, dia 17, com 
apoio de mídia exterior. 
  
Molson aumenta participação 
  
Embora ainda seja muito cedo para a Molson erguer a bandeira branca, após um ciclo contínuo de 
perda de participação de mercado, a empresa tem o que comemorar pelos resultados mais 
recentes do setor. De acordo com dados da ACNielsen referentes a novembro, que acabam de ser 
divulgados, a companhia recuperou 0,5% de participação de mercado, totalizando uma fatia de 
12,4%. 
  
A Schincariol cresceu novamente 1 ponto percentual e atingiu participação total de15,2%. A 
AmBev novamente sentiu uma queda de 1,2% e reduziu sua participação a 62,6%. o pior 
desempenho da companhia em sua história. A marca mais atingida foi Brahma (-0,7%), seguida 
de Skol (-0,5%) e Antarctica (-0,3%). Internamente, a AmBev acredita que o mercado tende 
agora à estabilização ao longo dos meses de verão, depois da rápida ascenção da Nova Schin no 
cenário nacional.  
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