
A Kaiser conta com o verão para sair do sufoco 
Sandra Azedo 
  
A Cervejarias Kaiser dá hoje um importante passo no que se refere à reestruturação por que 
passa a empresa, controlada pela canadense Molson. Em horário nobre da TV, estréia uma nova 
campanha, a primeira assinada pela Giovanni,FCB, que substituiu a W/Brasil. A estratégia, no 
momento, está longe do discurso de "redefinir o posicionamento". O objetivo é um só: vender 
cerveja e sair do sufoco neste verão, época que concentra 50% do comércio de cerveja. "A 
propaganda deve fazer com que a cerveja Kaiser apareça, seja lembrada e consumida", comenta 
o diretor de marketing das Cervejarias Kaiser, Marcelo Toledo.  
 
Já há algum tempo a empresa vem tropeçando em suas estratégias. Tanto é, que mês a mês 
paga por esses erros com perdas de participação de mercado. A Kaiser, por exemplo, já teve 
15,5% de participação, em 1997, mas hoje sofre para passar dos 7%. "A marca está apática, mas 
estamos começando a mudar este quadro. Há três meses estamos conseguindo bater as metas, 
tanto em volume quanto em rentabilidade.” 
 
A primeira campanha da marca pela agência Giovanni,FCB estréia hoje com objetivo de 
interromper a queda nas vendas.  
 
As Cervejarias Kaiser estreiam hoje a primeira campanha para a marca Kaiser desde a profunda 
reestruturação da companhia controlada pela canadense Molson, em busca de recuperação. 
Depois de uma série de tropeços nos últimos anos - os quais fizeram com que a cerveja perdesse 
preciosos pontos de participação de mercado para a concorrência -, a empresa anuncia ter 
"arrumado a casa" o suficiente para enfrentar as vendas de verão - de novembro a março 
concentram-se cerca de 50% do comércio cervejeiro no Brasil. Os comerciais irão ao ar em 
horário nobre, no intervalo da novela das 21 horas da Rede Globo, criação da recém-contratada 
agência Giovanni,FCB, em seu primeiro trabalho para a marca Kaiser.  
 
A peça tem clima de superprodução, com música, gente bonita, praia e muito sol. As gravações 
foram realizadas em Arraial do Cabo (RJ) e Brotas (SP). O filme começa numa estrada deserta à 
noite. Um narrador diz: "O verão vem chegando. E junto com ele..." Um caminhão passa 
carregando o sol na caçamba, fazendo nascer o dia. Em off, ouve-se uma multidão dizendo "Vem 
vem vem calor vem…". A partir disso, ícones do verão são mostrados e aclamados pela multidão. 
O filme encerra com todos dizendo, em coro, o mote da nova campanha.  
 
Além do anúncio veiculado nas principais emissoras de TV do País, haverá uma versão para o 
cinema (2 minutos), a ser exibida na rede Cinemark, e um spot de rádio com o jingle. A música 
tem ritmo do samba-funk. Os consumidores poderão também colocar o jingle da Kaiser como 
campainha de seus celulares. "Essa é justamente a idéia. Que a música fique na cabeça do 
consumidor", afirma o diretor de marketing das Cervejarias Kaiser, Marcelo Toledo.  
 
Vale lembrar que para a escolher a Giovanni,FCB para Kaiser e a Publicis Salles Norton para 
Bavaria e Xingu, a empresa abriu processo de concorrência, da qual participaram ainda as 
agências Age, Taterka, Y&R e DPZ. Até então, a conta da cervejaria estava com a agência 
W/Brasil, onde ficou menos de um ano, vinda da Y&R.  
 
Apesar de estrear uma nova fase, um novo filme, de uma nova agência, Toledo confessa que 
ainda não existe um reposicionamento totalmente definido para a Kaiser, carro-chefe da 
companhia, que já foi terceira do mercado e hoje é quinta. "Queremos vender muita cerveja no 
verão. Esse foi o briefing que passamos para nossa agência", reforça o executivo. "Existem 
propagandas memoráveis de cerveja no mundo, mas nem todas aumentaram as vendas. Essa é 
uma propaganda que tem um objetivo claro, fazer com que a cerveja Kaiser apareça, seja 
lembrada e consumida", completa Toledo.  
 



O executivo não se esquece de citar que a comunicação é apenas um pedaço de toda a fase de 
reestruturação das Cervejarias Kaiser. "Nossa responsabilidade começa quando negociamos com 
os fornecedores, depois quando o produto vai para as nossas fábricas e corre todo o processo até 
que a cerveja esteja disponível para o consumidor. É preciso manter sempre o mesmo padrão de 
qualidade", pondera. Agora, por exemplo, 100% da distribuição de Cervejarias Kaiser é feita pela 
Coca-Cola. "Os distribuidores, inclusive, opinaram nesta nova campanha."  
 
Toledo diz que neste momento a empresa busca reenergizar todos os elos dessa cadeia de valor. 
"A resposta mais honesta é que a marca está apática. Não trouxemos novidades para o trade. O 
novo sabor não agregou", considera o diretor de marketing. Em 1997, segundo o executivo, as 
marcas Kaiser e Bavaria tinham juntas por volta de 22% de share - Kaiser com 15,5% e Bavaria 
ficava com 6,5%. Hoje, a marca Kaiser está um pouco acima de 7%, enquanto Bavaria fica com 
2,5%. "Foi uma perda progressiva, que veio lá de trás." O diretor de marketing admite que não há 
possibilidade de recuperar estes 10 pontos de participação de mercado num único verão. "O 
grande desafio, primeiro, é entusiasmar toda a cadeia."  
 
Apesar de reconhecer que as recentes campanhas de Kaiser não surtiram efeito - faz questão de 
mencionar que no que se refere a comunicação não foi um erro da agência W/Brasil "mas da 
empresa, que não soube passar o briefing" -, Toledo afirma que o novo sabor da Kaiser conseguiu 
aprovação do consumidor. "É comprovado em pesquisas. O problema é que estávamos perdendo 
a força da marca", diz Toledo, deixando claro que as perdas mais recentes de participação estão 
ligadas um coquetel de fatores.  
 
Com a "arrumação da casa", executivos foram trocados - hoje quem está no cargo de presidente 
é Fernando Tigre. "Há 30 meses não atingíamos as nossas metas. Em setembro ultrapassamos e 
em outubro e novembro empatamos tanto em volume quanto em rentabilidade." 
 
 

 
 
 
Gazeta Mercantil, São Paulo, 10, 11 e 12 dez. 2004, Mídia & Marketing, p. A14. 
 
 


