
Kaiser é reposicionada para classe C 
Keila Guimarães 
 
A Kaiser está de cara nova: a cerveja mineira, prestes a fazer 30 anos, foi relançada pela 
Heineken, dona da marca desde o ano passado, quando comprou a mexicana Femsa. A 
transação de US$ 7,6 bilhões trouxe no pacote, entre outras, Bavaria, Sol, Xingu, Summer 
Draft e Cerva. Mas é a Kaiser a menina dos olhos da companhia holandesa, que possui 8,7% 
de market share no país – alavancado, sobretudo, pela cerveja mineira. “É a maior cerveja em 
volume para a Heineken no Brasil”, afirma Nuno Teles, vice-presidente de marketing da 
empresa no país. 
 
A Kaiser também está entre as dez principais marcas da cervejaria no mundo, que conta com 
140 produtos em seu portfólio e opera em 70 países. Renová-la é posicionar-se para o grande 
público e, com isso, ganhar volume na briga com a gigante Ambev, que detém, sozinha, 70% 
de participação. 
 
A “nova” Kaiser chega às gôndolas exaltando a cultura cervejeira europeia e, o mais 
importante: ganhou o sobrenome de uma das maiores cervejarias do mundo. É a Heineken, 
com seus 145 anos de tradição, quem endossa o produto, numa clara transferência de 
atributos. “A campanha apresenta uma cerveja com sobrenome, algo nunca feito pelo 
segmento no país”, avalia Mario D’Andrea, sócio e cco da Fischer&Friends, responsável pela 
comunicação publicitária. 
 
A estratégia de ressuscitar o prestígio da marca que parecia condenada depois de passar por 
três donos diferentes nos últimos dez anos – foi vendida pela Coca-Cola Brasil para os 
canadenses da Molson em 2002, adquirida pela mexicana Femsa em 2006, que foi incorporada 
no ano passado pela Heineken – não será um trabalho fácil. Mas a empresa confia no robusto 
estudo que realizou e nos incontáveis testes com consumidores para recolocar o produto no 
mercado, trabalho que durou um longo ano. “O objetivo é reconquistar antigos clientes e 
trazer novos. O aval da Heineken é muito poderoso. Pesquisamos muito se esse endosso 
funcionaria e ele mostrou-se importante”, argumenta Vanessa Brandão, gerente da marca. 
 
O produto chega ao mercado posicionado para homens entre 25 e 40 anos, das classes B e C. 
Para chegar ao novo posicionamento, que promete uma “cerveja bem cervejada”, a companhia 
empregou um método global de pesquisa. Para o mapeamento, 30 executivos da companhia 
deslocaram-se para o país. Foram entrevistadas 4.500 pessoas, de 11 cidades brasileiras, num 
estudo que consumiu seis meses de trabalho. 
 
“Foi revelada uma oportunidade e reposicionamos a marca. O nosso público é a classe 
emergente brasileira, que adquire marcas que traduzam seu novo status de consumidor”, 
resume Mariana Stanisci, diretora de marcas mainstream da empresa no Brasil. 
 
Ao apostar na Kaiser para a classe emergente, a companhia acredita que irá crescer em 
volume no país – o sexto maior para a cervejaria –, sem,  contudo, perder seu foco de vender 
produtos de valor agregado, com o posicionamento de Heineken para o mercado premium. “A 
nossa estratégia é muito simples. Temos duas grandes marcas: uma para o grande público e 
outra para o segmento premium”, destaca Nunes. 
 
A expectativa é que Kaiser cresça 5% em volume no próximo ano. “O foco da Heineken é 
sempre o mercado premium, que cresce acima do mercado e no país também é bom. Mas não 
fazia sentido atuar somente nele”, afirma. 
 
VOLTA POR CIMA 
 
A receita da Kaiser não mudou, mas o processo de feitura atual inclui rigorosos 850 testes e a 
análise mensal de amostras no laboratório da Heineken em Amsterdam. O processo de 
fermentação, mais longo, que soma 15 dias ao todo, promete sabor mais proeminente. Os 
ingredientes, como levedura, malte e lúpulo, são destacados na nova campanha. 
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A embalagem também foi renovada. A agência britânica The Brand Union foi a responsável 
pelo redesenho da identidade visual do produto, que chega ao varejo nas versões garrafa – de 
600 ml e um litro –, latas de 350 ml e 473 ml e long neck de 250 ml. “Fizemos um resgate do 
brasão da Kaiser, mas o novo rótulo traz referências à refrescância e à tecnologia, com as 
cores branco, prata e o desenho em 3D. Também incluímos duas medalhas que a cerveja 
conquistou no prêmio do ITQI (International Taste & Quality Institute)”, explica Vanessa. 
 
A campanha de divulgação estreou no último domingo (27) e durará todo o ano de 2012. A 
verba de marketing cresceu 13%. Além de filmes na TV, haverá peças em mídia impressa, 
spots de rádio, estratégia digital – criada pela agência F.biz – e outdoors, além de ações nos 
pontos de venda e ativações na Copa Libertadores e Copa Kaiser. Para essa última, foi fechada 
uma parceria com o portal UOL, que irá fazer cobertura exclusiva do evento.  
   
Fonte: Propmark, São Paulo, 28 nov. 2011, p. 18
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