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Campanha da Kaiser, criada pela Fischer+Fala!, estrelada pelo ator Humberto Martins, que 
apresenta resultados de um teste cego realizado com mais de 2.500 consumidores de cerveja 
das principais capitais do País, gerou polêmica semana passada e foi suspensa pela Justiça na 
última quinta-feira (19). 
 
A AmBev, dona das marcas Brahma, Skol e Antarctica, entre outras, ingressou com pedido de 
suspensão da campanha junto à Justiça comum e também ao Conar (Conselho de 
Autorregulamentação Publicitária). A AmBev alegou o uso indevido das marcas. O Conar ainda 
não se manifestou, mas a Justiça deferiu a liminar de suspensão do comercial. Ela proíbe a 
exibição da campanha e estabelece multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento. 
Mas a polêmica parece estar longe de terminar. A Femsa informou que vai recorrer assim que 
for citada, o que não aconteceu até o fechamento desta edição. 
 
As expectativas da Femsa em relação ao desfecho do caso são mesmo positivas. Eduardo 
Lacerda, diretor jurídico da empresa, informou que já há uma decisão do Tribunal de Justiça de 
São Paulo favorável a campanhas comparativas com o uso do teste cego, fruto de ação da 
AmBev contra a Kaiser, em 2006, quando foi retirada do ar a campanha “Desafio Kaiser”, 
também comparativa. 
 
Lacerda acrescentou que, em junho deste ano, o Tribunal deu parecer favorável à Femsa, no 
qual três desembargadores definiram as regras para que uma campanha comparativa vá ao ar, 
permitindo inclusive a citação de marcas concorrentes. “É uma decisão importante que ajuda a 
validar não só para a Femsa, mas para qualquer empresa esse tipo de campanha. Nossa 
expectativa é de que a decisão do Tribunal seja mantida pelo próprio Tribunal ou aferida pela 
juíza”, esclareceu. 
 
Segundo o diretor jurídico da Femsa, a campanha que está no ar foi desenvolvida com base 
nessa decisão, seguindo exatamente o que determinava o judiciário, com o uso lícito das 
marcas da AmBev. “Em momento algum a Kaiser fez a comunicação de forma inadequada, 
tanto que mostramos o empate técnico entre as marcas”, concluiu. 
 
Apesar de também ter sua marca citada na campanha da Kaiser, a Nova Schin informou que 
neste momento não vai se pronunciar sobre a questão. 
 
Estados Unidos 
 
O teste cego que causa polêmica por aqui é um artifício muito usado nos Estados Unidos, 
segundo Sergio Santos, coordenador de mar-keting e marketing de serviços da pós-graduação 
da ESPM-SP. “É uma tradição na propaganda americana. Tem até o caso clássico da Pepsi, que 
lançou uma campanha massiva nos anos 80, apresentando entrevistas de consumidores, 
fazendo teste cego, que, em sua grande maioria, escolheu a Pepsi e não a Coca-Cola. O 
impacto foi tão grande que desestabilizou a Coca-Cola e levou a empresa a lançar a New Coke, 
um dos maiores fracassos da história do marketing”, lembrou. 
 
No entanto, ele apontou que esse tipo de ação comparativa, vista com naturalidade pelo 
consumidor americano, não é bem recebida pelo brasileiro. “O histórico nos mostra que ele 
não simpatiza com essa abordagem. Aqui é uma estratégia pouco assertiva do ponto de vista 
do mercado e gera pouco impacto”, disse. Ele acredita até que a AmBev não deveria se 
preocupar muito com a campanha, pois, em geral, só aumenta o interesse das pessoas. 
 
“Fui gerente da Philips quando ela fazia parte da Multibras e tínhamos a marca Brastemp no 
nosso portfólio. Lembro de uma ocasião em que a ‘falecida’ Prosdócimo fez uma campanha 
comparativa usando a imagem do Julio Ribeiro, que dizia que ele era dono da Talent, uma 
agência fantástica que atendia Brastemp, e por isso a marca vendia tanto. Discutimos muito se 
faríamos alguma ação contra a Prosdócimo, mas decidimos entrar de maneira discreta no 



Conar para suspender a propaganda e encerrar o assunto. Não queríamos validar a Prosdócimo 
como nossa concorrente”, finalizou. 
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