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Campanha do produto provoca polêmica naquele país. Próximo passo é exportar para os EUA. A 
Cervejarias Kaiser, empresa que desde março de 2002 pertence ao grupo Molson, dá início a um 
processo de exportação. Em março, a companhia começou a enviar para o Canadá (país de 
origem do grupo) a cerveja na versão long-neck com o nome Bavaria e o líquido da Kaiser. O 
produto conta com uma embalagem especial, com bastante enfoque no Brasil -o design é todo 
verde e amarelo. Aliás, para a apresentação do cerveja, foi exportado também o filme publicitário 
brasileiro da Kaiser (com algumas adaptações), com muito sol, mar azul, e, claro, mulher de 
biquíni. "Foi uma revolução no Canadá. Tivemos que primeiro submeter o filme a uma aprovação 
do governo, que deu sinal verde. Mas depois, uma parte da população rejeitou, pelo fato de a 
mulher estar com pouca roupa. Fizemos algumas mudanças e agora é realmente um sucesso", 
conta o presidente do grupo Molson, Daniel J. O’Neill.  
 
O executivo diz que antes de decidir como seria a cerveja brasileira para exportação a empresa 
fez uma ampla pesquisa no Canadá. "O nome Bavaria foi o escolhido por ter maior identificação 
com o Brasil. Já o líquido preferido foi o da Kaiser." A propaganda em diversas mídias (o filme é 
de autoria da agência Bates), no entanto, é apenas uma das formas de divulgar a Bavaria no 
Canadá. "Também promovemos festas, com a ajuda de jovens do Brasil, para os canadenses", diz 
O’Neill.  
 
De acordo com o presidente do grupo Molson, o target da Bavaria no Canadá é o público jovem. 
Essa cerveja, por lá, concorre na categoria superpremium, com preço 40% acima da média. 
"Esperamos conquistar 1% de market share no primeiro ano e 15% de participação no segmento 
o qual a Bavaria concorre por lá", diz o executivo. "Por isso, entre os jovens, que é nosso principal 
consumidor, a campanha publicitária foi bem aceita no Canadá." A Bavaria, naquele mercado, 
custa o equivalente a R$ 12 cada garrafa, o que corresponderia a US$ 6 canadenses. 
"Direcionamos as vendas principalmente para bares e restaurantes."  
 
O presidente da Cervejarias Kaiser, Robert Coallier, diz que o Canadá não é o único alvo da 
produção brasileira. "No fim de junho começaremos a vender a Bavaria, com líquido Kaiser, em 
três cidades dos Estados Unidos", conta Coallier. "Temos planos também de exportar outros 
produtos, como a Bavaria Sem Álcool, recém-lançada no Brasil."  
 
Para Coallier, as exportações da Bavaria como cerveja top de linha -apesar de o líquido ser 
Kaiser- podem também melhorar a imagem desse produto no Brasil. A Bavaria era uma marca da 
Cervejaria Antarctica e foi vendida pela AmBev para o grupo Molson em 2000. "Esse foi o primeiro 
investimento do Molson no Brasil. Na época, a Bavaria tinha 3,5% de market share. Estava em 
1,5% quando a Cervejarias Kaiser começou a distribuir e hoje registra 2,5% de participação", 
conta O’Neill.  
 
Coallier diz que existem algumas estratégias para melhorar a imagem da Bavaria para os 
consumidores brasileiros. Vale ressaltar que é comum encontrar essa cerveja nos supermercados 
por preços bem mais em conta do que o de suas concorrentes (Kaiser, Brahma, Skol), o que 
deprecia a marca. "Temos planos de mídia focados. Em São Paulo, a Kaiser é mais vendida. Já no 
Rio de Janeiro, a Bavaria sai melhor. Portanto, até para evitar a concorrência, trabalhamos mais 
fortemente nas cidades onde a Bavaria tem maior saída", diz Coallier.  
 
Hoje com 13% de market share no segmento de cerveja no Brasil, o grupo Molson anuncia que 
ainda precisa fazer algumas reestruturações na Cervejarias Kaiser. "Sabíamos que ia ocorrer uma 
queda de share após a aquisição. Esse processo é comum", diz O’Neill. "O que faremos agora é 
continuar cortando gastos em algumas áreas e investindo em outras", diz Coallier.  
 



Primeiro, quanto aos cortes. Quando houve a compra pelo grupo Molson, a Cervejarias Kaiser 
tinha oito fábricas, mais as cinco de Bavaria, as quais vieram com o grupo. "Houve uma 
sobreposição desnecessária e das 13 agora estamos com dez", diz Coallier. O presidente da 
empresa no Brasil afirma que até o fim deste ano mais uma unidade será fechada.  
 
A Cervejarias Kaiser tem capacidade para produzir 25 milhões de hectolitros/ano, mas vende 
apenas 12 milhões de hectolitros. "Queremos chegar a 16 milhões de hectolitros em cinco anos", 
conta Coallier. Mais de 50% das vendas do Molson acontecem no Brasil. Esse volume, porém, 
representa 25% do faturamento total e 5% do lucro mundial do grupo. "O custo da cerveja é 
baixo no Brasil." Coallier define 2002 como um ano de aprendizado. Portanto, em relação aos 
investimentos, em 2003 o dinheiro é principalmente para distribuição, ações nos pontos-de-venda 
(como a disposição de geladeiras) e treinamento de funcionários. A Kaiser tem uma linha 
composta pela versão Pilsen, Summer, Bock e Gold. Também estão no portfólio da empresa, além 
da Bavaria, Santa Cerva, Xingu e Heineken.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 jun. 2003. 


