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Com linguagem específica para os gaúchos e catarinenses, a DCS criou campanha regional 
para a cerveja Kaiser, distribuída no Rio Grande do Sul e Santa Catarina pela Vonpar 
Refrescos. A ação para os dois Estados da região Sul visa elevar vendas para alcançar a meta, 
porém a empresa não revela os números. A campanha entra no ar nesta segunda-feira (3). 
Sob o conceito "Preço kamarada Kaiser", a criação das peças foi resultado de uma pesquisa de 
mercado junto ao consumidor de cidades da Grande Porto Alegre e também Caxias do Sul, 
Santo Ângelo entre outras. O trabalho constatou a importância do trinômio conveniência, preço 
e marca na escolha da cerveja. 
 
Maurício Oliveira, supervisor de criação da conta, explicou que a criação buscou um conceito 
que tivesse "proximidade com o consumidor". "Optamos pela tradicional mídia jornal e rádio, 
mas de um jeito diferente", comentou. São cinco spots que exploram situações humoradas, 
envolvendo o preço "kamarada" e a conveniência de encontrar Kaiser em qualquer lugar. 
 
Também foi desenvolvido um projeto editorial para o jornal Diário Gaúcho, que destacará, a 
cada semana, a "Musa da Arquibankada", elegendo a garota mais bela presente nas torcidas 
dos jogos regionais, fazendo o link com a marca e ofertas em diferentes estabelecimentos. 
"Serão mulheres reais fotografadas nos estádios de futebol". O desafio, segundo o criativo, é 
mostrar que Kaiser é mais barata que as outras de forma bem-humorada e com linguagem 
adequada. 
 
De acordo com a diretora de atendimento da DCS, Adriane Kampff, há uma peculiaridade dos 
gaúchos que é de ter vínculo forte com sua identidade. "Por isso, a DCS foi chamada para 
fazer esta campanha. A gente entende a linguagem dos gaúchos. Não dá para forçar a barra 
colocando uma bomba de chimarrão numa lata de cerveja, por exemplo, mas é preciso fazer 
num tom verdadeiro, na medida", comentou. 
 
A criação é de foser Bortolini, Eduardo Boldrini, Fernando Togni, Felipe Lermem, com 
supervisão de criação de Maurício Oliveira e direção de criação de Roberto Callage e Rafael 
Bohrer. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 3 ago. 2009, p. 26.  


