
O retorno do Baixinho
Pesquisas mostram que o personagem ainda é
importante para a popularização da cerveja Kaiser
ARNALDO COMIN

Alguns telespectadores de-
vem ter estranhado no fim de
semana passado a volta à telinha
do catalão José Valien Toyo, o
eterno "Baixinho da Kaiser",
anunciando o mesmo produto
que tornou sua cara amplamente
conhecida em todo o Brasil. A
mexicana Femsa Cerveja Brasil,
atual controladora da Kaiser,
verificou que, embora seja visto
pela comunidade publicitária
como desgastado, o personagem
ainda é muito popular e agre-
ga valores importantes neste
momento em que a companhia
tenta reerguer as vendas e o
prestígio de outrora da marca.

Mais do que falar sobre a Kai-
ser, o comercial "Papo de bar",
assinado pela Fischer América,
tem como objetivo anunciar ao
consumidor que a marca perten-
ce agora à Femsa. Um segundo
filme, "Garrafas", apresenta o
portfólio da empresa, com mar-
cas como Heinecken e Xingu.
Nesta nova fase da comunicação,
que teve início no sábado, 19, a
Fischer apostou no slogan "A
Kaiser vai surpreender você".

Quem conhece a fama de
Eduardo Fischer no segmento
está mesmo esperando alguma
surpresa, já que a primeira
campanha oficial da agência para
o cliente foi vista como muito
tímida pelo mercado. Fischer
tem na bagagem projetos gran-
diosos como "Número l", para a
Brahma, nos anos 90, e "Experi-
menta", que lançou no mercado
a Nova Schin, há três anos.

O gerente de marketing para
Kaiser na Femsa, Marcello Ursi-
ni, mantém o clima de mistério
em torno dos próximos passos
da campanha, mas destaca que
a volta do Baixinho — criado

Peças criadas pela Fischer América têm o objetivo de conquistar consumidores das classes A e B

em 1986 pela DPZ e retirado do
ar pela então NewcommBates
(atual Y&R) apenas em 1998

procura trazer a Kaiser de
volta ao seu posicionamento
original de mercado. "A Kai-
ser historicamente tinha como
mercado principal o público das
classes A e B, mas, estando em
uma empresa de marca única, foi
obrigada a buscar uma imagem
que atingisse todo tipo de con-
sumidor, o que atrapalhava a sua
percepção. O que vamos fazer
agora é traze-la ao seu mercado
inicial", explica Ursini.

A volta do Baixinho, segundo
ele, é fruto de um longo processo
de pesquisas que identificou a
imagem do personagem como
importante para a popularização
do produto. "O Baixinho agrega
valores como simplicidade, cor-
dialidade e companheirismo,
importantes para a marca neste
momento. Além disso, trilhamos
um caminho que ninguém está
utilizando na comunicação da
categoria", acrescenta.

Conhecida pelo seu perfil
hermético, a Femsa - - que em
janeiro comprou a Kaiser da Mol-
sonCoors, além de ter assumido

toda a operação da Panamco-
Spal no Brasil - não pretende
revelar seus investimentos anu-
ais em marketing. Em 2005, a
Kaiser foi o 50Q maior anunciante
do País, com R$ 35,4 milhões
investidos em compra de mídia
no período, de acordo com o
ranking da publicação Agências
& Anunciantes. A companhia
também não deixa claro como
trabalhará seu portfólio, consi-
derando que a partir de agora
a Kaiser terá foco exclusivo nas
classes B e C. Na semana passa-
da, a Femsa oficializou a Talent
como sua nova agência para
Bavária, ainda um mistério em
termos de posicionamento daqui

para a frente (ver box).
Uma das apostas do mercado

é de que a Kaiser será populari-
zada para disputar o mercado
de volume. Isso abriria espaço
para a chegada da marca Sol
como carro-chefe no segmento
de maior valor agregado, dispu-
tando espaço diretamente com a
líder nacional, a Skol, da Ambev.
Com um arsenal imenso de pro-
dutos no México, a Femsa tem
ainda fôlego para lançar marcas
em nichos específicos.

A Kaiser vive seu pior momen-
to histórico, ocupando a quinta co-
locação em vendas nacionais, com
participação de 4,6%, de acordo
com dados de julho da ACNiel-
sen. Há um ano, a fatia ocupada
pela marca era de 5,8%. A Skol
segue na liderança absoluta, com
32,7% de participação, seguida
de Brahma (19,3%) e Antarctica
(12,2%), também da Ambev. A
Nova Schin está em quarto lugar,
com participação de 11, l %.

SKOL BEATS
Um desses segmentos é o

mercado jovem, hoje dominado
pela Skol Beats, que adotou neste
fim de semana nova assinatura
para tornar mais claro o posiciona-
mento do produto. Assinado pela
F/Nazca Saatchi & Saatchi, o mais
recente comercial para a bebida,
"Gota", está no ar desde quarta-
feira, 23. Na lugar de "A cerveja
que desce rodopiando" , a marca
passou a adotar o slogan "Leve e
turbinada", tentando reforçar a
percepção que o produto almeja
em meio ao público-alvo. "Desco-
brimos por meio de pesquisas que
havia uma necessidade de explicar
melhor o produto, aproveitando a

percepção de que ele é muito leve
e nem aparenta ter a graduação
alcoólica que de fato possui",
explica Eduardo Lima, diretor de
criação da F/Nazca. "Com o 'leve e
turbinada, dizemos que a cerveja
é ideal para consumir na balada",
prossegue o criativo. O roteiro
do filme dá destaque para uma
pequena gota que, de tão leve,
recusa-se a cair no chão, enquanto
um casal de jovens conversa em
uma festa. Apenas ao final da noite
a gota atinge o solo, passando a
ricochetear para todos os lados.

Dando seqüência à série "In-
venções", a Skol também volta ao
ar nesta quarta-feira, com o filme
"Banheiro", o décimo dentro da
linha criada pela F/Nazca em ou-
tubro do ano passado. Desta vez,
a dúvida é sobre como seria um
banheiro se fosse inventado pela
Skol. No lugar do espaço habitual,
o banheiro possui vasos perfu-
mados, cascatas e um ambiente
agradável. No final, um persona-
gem cômico até "chacoalha" para
o ator principal.

Garrefour investe em responsabilidade social
Após realizar diversas ini-

ciativas de responsabilidade
social, o Carrefour expõe pela
primeira vez um de seus traba-
lhos na área com a campanha
"Carrefour e você contra o
câncer de mama". Criada pela
AlmapBBDO, a ação será vei-
culada através de três filmes
de 30 segundos (institucional,
oferta e resultados), anúncios
em revistas semanais e espe-
cializadas no público feminino,
merchandising em programas
televisivos (auditório e nove-
las), peças de internet e mate-
riais nos pontos-de-venda. Com
abrangência nacional, as peças
entram na mídia nesta quinta-
feira, 31, com permanência por
todo o mês de setembro.

A iniciativa é uma parceria
com o Instituto Brasileiro de
Controle do Câncer (IBCC) e
visa conscientizar a população
e informar como detectar e
controlar precocemente o cân-
cer, em benefício das mulheres.
Durante todo o mês, cerca de

Campanha comunica iniciativa de prevenção e controle do câncer de mama

5 mil produtos que integram
a ação estarão sinalizados nas
prateleiras das lojas com um
alvo, símbolo da campanha con-
tra a doença. "Resolvemos utili-
zar nosso poder de mobilização
para uma causa social muito
importante", afirma Rodrigo
Lacerda, diretor de marketing
corporativo do Grupo Carre-
four Brasil. O investimento
publicitário na campanha su-
pera em 40% o valor inserido
mensalmente pela empresa.

Segundo ele, a iniciativa
nasceu de reuniões feitas com
os fornecedores que têm em
suas estratégias as ações de
cunho social. "Casa a intenção
de ambas as partes", comenta

sobre a participação de 350
grandes empresas, como Coca-
Cola, Ambev, Nestlé, Unilever,
UOreal, Perdigão, Philips e Sa-
dia. A expectativa do Carrefour
é de aumentar entre 30% e 60%
a venda dos produtos incluídos
na ação, o que possibilitará o
destino de cerca de R$ 700 mil
para a causa.

Com a mensagem "Com-
prou, ajudou", as peças são
estreladas pela apresentadora
Ana Maria Braga e pela atriz
Juliana Knust e tem como
foco as mulheres, principais
clientes da empresa. "Cerca
de 80% das compras são fei-
tas por elas", avalia Lacerda.

Fábio Suzuki
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