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Campanha do hexacampeonato aquece vendas em pleno inverno e inspira lançamento de edições 
especiais e novos produtos. 
 
Em ano de Copa do Mundo, as principais marcas de cerveja no país foram buscar na Alemanha 
suas estratégias para conquistar o consumidor brasileiro durante os jogos. Empresas como Ambev 
(dona das marcas Skol, Brahma e Antarctica), Petrópolis, Cintra e Femsa Brasil (que controla 
Kaiser e Bavaria) apostam em novos produtos, latas temáticas e ações específicas de marketing. 
A expectativa dos fabricantes é que as vendas aumentem cerca de 20% nos meses de junho e 
julho, tradicionalmente os mais fracos do ano. A meta é que o consumo chegue a 800 milhões de 
litros durante o período em que as partidas serão disputadas. Será o inverno mais quente para a 
indústria nos oito últimos anos.  
– A cerveja não poderia ficar de fora dos jogos. Todos os segmentos de consumo estão presentes 
no evento. Por isso, bares e restaurantes estão investindo pesado com aumento de estoque e 
ações diferenciadas já que representam 65% das vendas anuais – estima Marcos Mesquita, 
superintendente da Sindicerv, sindicato que representa as empresas do setor.  
 
A Brahma, segunda marca mais consumida, com 19,3% de participação no mercado, lança a 
Brahma Bier. Em edição limitada, a nova premium terá preço popular e lançamento nacional em 
abril, em mais de um milhão de pontos de vendas. Segundo cálculos de executivos do setor, a 
produção deve superar 50 milhões de unidades. A estratégia faz parte dos esforços da companhia 
para aumentar ainda mais sua fatia de mercado este ano. Nos dois primeiros meses de 2005, a 
participação teve leve recuo, de 68,9% para 68,4%.  
 
Com o mote Receita da Alemanha direto para o país do futebol, a nova cerveja, do tipo helles, 
original da região da Baviera, é encorpado, mais dourado e com teor alcoólico superior ao das 
pilsen (4,9 contra 4,5).  
 
– O objetivo é que o brasileiro tenha a sensação de que está na Alemanha. O consumidor médio 
no Brasil tem pouco acesso a receitas internacionais. Por isso, a Brahma, uma marca internacional 
e presente em mais de 20 países, está trazendo um pouco do mundo para o Brasil. Por isso, o 
preço será acessível a todos os brasileiros. A lata custará R$ 1,09 e a garrafa, em torno de R$ 
2,50 – explica Vivian Serebrinic, gerente de marketing de inovações da AmBev, lembrando que o 
produto levou cerca de um ano para ser desenvolvido.  
 
Além disso, o novo produto contará com forte campanha publicitária com vinhetas na televisão, 
mídia impressa e material nas ruas.  
 
– A Copa do Mundo participa de tal maneira da vida das pessoas que não há como uma grande 
empresa ficar de fora. O risco sempre existe porque não dá para saber se o Brasil vai ganhar a 
Copa do Mundo pela sexta vez. Caso a seleção continue até a final, as nossas fábricas estão 
preparadas para produzir mais. Já nos programamos para adequar a produção em cinco unidades 
– ressalta Vivian.  
 
Latas verde-amarelas e campanhas de marketing milionárias  
 
Comprada da Molson pela mexicana Femsa, a Kaiser também aposta no futebol. A luta pelo hexa 
será abordada na campanha Viva!, criada em setembro do ano passado. Nos comerciais, a 
estratégia é homenagear o torcedor em momentos de diversão fora das quatro linhas do 
gramado. Além disso, a empresa investe em promoções no programa Pânico na TV, levando 
torcedores para a Alemanha. As ações virão acompanhadas com edição especial das latas, ainda 
em produção, com as cores verde e amarela.  
 



A estratégia visa estancar as perdas da marca, que, em fevereiro, detinha 5,3% do mercado - em 
janeiro, seu market share era de 5,7%.  
 
- Não queremos quebrar a linha de comunicação. O nosso mote ainda possui vários aspectos não 
abordados, como o futebol. Compramos também alguns pacotes de mídia. Tudo que foi planejado 
no ano passado está sendo executado - ressalta Marcello Ursini, gerente corporativo de marketing 
da Kaiser.  
 
Outra marca da Femsa Brasil é a Bavaria. Com o lançamento da Bavaria Gold, em 2005, as 
vendas voltaram a subir. Desde abril do ano passado, a participação da marca passou de 2% para 
2,9%, um crescimento de quase 50%. A empresa investe em ações diferenciadas para a Copa do 
Mundo. Além de latas temáticas, a ação de marketing será focada na internet, com o patrocínio do 
MSN Spaces (programa de troca de mensagens instantâneas) e a criação de blog dentro do site 
da marca e de jogadores.  
 
- É uma das marcas mais antigas do país e, ao mesmo, tempo, é uma das mais novas. Em uma 
de nossas promoções, um consumidor será sorteado para ir à Alemanha escrever no nosso blog e 
dar suas opiniões sobre os jogos. Vamos fazer filmes para a Copa do Mundo dentro da nossa 
estratégia, que ressalta o puro malte - explica Leonardo Lima, gerente de marketing da Bavaria.  
 
A Cintra, que aumentou sua participação este ano, também prepara uma série com latas especiais 
para os jogos de futebol. O preço será em torno de R$ 0,85 e a embalagem vai simular um 
gramado com marcações de um campo de futebol. Atrás da logo, vêm estampados uma bola e o 
slogan Cintra, a cara do futebol 5 estrelas. O produto será vendido na Região Sudeste.  
 
- O mercado vive de momentos. O próximo será a Copa do Mundo. Esperamos crescer acima da 
média. Em relação ao ano passado, o nosso volume de vendas será entre 40% e 50% superior. A 
lata terá as cores verde, amarelo, azul, branco e vermelho. O consumidor brasileiro tem forte 
ligação com as latas - adianta Alfredo Lourenço, gerente nacional de marketing da Cintra.  
 
A Petrópolis, dona das marcas Cristal e Itaipava, ainda desenha sua estratégia para o final deste 
semestre, mas é certo que lançará latas especiais e campanha para a Copa. A Skol, líder do 
mercado nacional e responsável por 31,9% das vendas, também vai entrar em campo. No 
primeiro momento, a marca está presente com material de ponto de venda. Nos cartazes, uma 
mulher, com a cerveja na mão, ilustra o mote Com Skol, até o juiz fica redondo.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 22 mar. 2006, Economia, p.online 


