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A marca Kaiser (Cervejarias Kaiser) deflagra na terça-feira sua próxima investida de marketing, a 
mais importante do ano, já que estréia para anunciar a chegada do verão - estação que concentra 
40% das vendas do setor cervejeiro.  
 
A campanha, informa a empresa, veicula simultaneamente quatro filmes (de 30 segundos cada), 
três spots de rádio, novo conteúdo do website (preparado pela agência Euro RSCG 4D), além de 
ações no programa "Pânico na TV" (Rede TV!) e no litoral paulista.  
 
Os investimentos nesta ação estão inseridos numa verba anual de R$ 180 milhões, mesmo valor 
do ano passado, segundo Marcello Ursini, gerente corporativo de marketing da Cervejarias Kaiser. 
A campanha é assinada pela agência Giovanni,FCB e trabalha com "os melhores momentos da 
vida", justamente protagonizados pela personagem "Vida".  
 
Todo mundo de roupa  
 
"Vamos manter o conceito que estamos trabalhando desde agosto do ano passado, quando 
começamos a reposicionar a marca", afirma Ursini. "Buscamos fugir do estereótipo da categoria e 
mostrar que a cerveja está presente nos bons momentos da vida do consumidor, não apenas na 
praia", completa.  
 
Portanto, os filmes mostram situações variadas, em que a cerveja é bem vinda para acompanhar 
horas alegres. "Os filmes abordam o posicionamento de forma ainda mais intensa", diz Marcello 
Ursini, ao revelar que as peças têm uma linguagem mais moderna, "quase de videoclip". "Isso se 
reflete num maior impacto para a marca".  
 
Resultado qualitativo  
 
Afirma Ursini que este conceito trabalhado desde agosto de 2005 vem trazendo bons resultados 
para a Kaiser. "Notamos uma maior empatia do consumidor com a marca e os resultados são 
melhores que os da campanha ‘Vem Kaiser Vem’", detalha, ao informar ainda que a melhora é 
qualitativa. Em termos de market share, a Cervejarias Kaiser (contando todas as marcas) está 
com 8,6% (AC Nielsen).  
 
Esta campanha de verão é um pacote que fica na mídia até 30 de março. Para o carnaval 2006 
não será feito nada além da campanha, já que, inclusive, a Kaiser não é mais cotista da 
transmissão feita pela Rede Globo, substituída pela Nova Schin (Grupo Schincariol).  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6, 7 e 8 jan. 2006, Comunicação, p. C-6. 


