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Do primo pobre .
para o primo rico

Na contramão do

tradicional, Kaiser

transforma spots de

rádio em comerciais

para a televisão

Para quem já se cansou de ouvir no rádio o
áudio de comerciais de televisão como se

fosse spots, a mais recente campanha da
Kaiser trouxe um alento. Na contramão do
processo, os spots é que ganharam imagem e
foram parar na telinha da TV.

"Fizemos um spot com aquela coisa que era
meio música, meio poema, e botamos no rádio.

O retorno foi enorme, gerando, inclusive, uma
alteração na percepção da marca. Sendo assim,
decidimos transformar a idéia no mote de toda
a campanha de verão", explica Fernando
Campos, diretor de criação da Giovanni FCB,
agência responsável pela conta.

Nos spots, um personagem narra textos
rimados contando passagens do seu cotidia-

no. Na TV, os textos rimados aparecem sob
uma seqüência de fotos que ilustram as situa-
ções, numa técnica chamada Time Lapse,

muito utilizada em videoclipes. A idéia não é
nova: Campos lembra que uma campanha
da cerveja americana Budlight também nas-
ceu no rádio e acabou ganhando espaço na
TV. Do primo pobre para o primo rico.

Todo este esforço de verão da Kaiser pare-
ce vir na contramão da publicidade tradicio-

nal de cerveja. Lembrando que nem todo
consumidor bebe cerveja na praia ao lado de
mulheres saradas, a campanha traz uma sé-

rie de momentos reais e comuns
do dia-a-dia.

A sacada faz parte de um posi-
cionamento da marca adotado
no ano passado, o "Kaiser, Viva!".

Uma tentativa de aproximar a

cerveja da vida real num momento em que a
maior parte das marcas prefere recorrer a

estereótipos de beleza e felicidade.
Quando a Giovanni FCB ganhou a conta

da Kaiser, no fim de 2004, também colocou
no ar comerciais com praia e mulheres semi-
nuas. "Tínhamos dez dias para fazer a primei-

ra campanha, e a marca estava despencando

no ranking de share de mercado. Então colo-
camos uma campanha de verão no ar com
todos os códigos da categoria para estancar o

problema", relembra Campos. "Depois fize-
mos uma série de pesquisas com consumido-
res, que diziam que toda propaganda muda,
menos a de cerveja. A partir destes insights
fomos buscar novas situações de consumo
para reposicionar a marca", completa.

O trabalho redundou numa das campa-
nhas mais originais e criativas da categoria
nos últimos anos. E os resultados parecem
ter agradado ao cliente — também, pudera,

janeiro foi o sexto mês de alta consecutiva no
share da cervejaria.

Em janeiro deste ano, a Kaiser, dona de 9%
do mercado brasileiro, foi comprada pela mexi-
cana Femsa (dona da Sol), que desembolsou
US$ 68 milhões para adquirir 68% do capital

da empresa brasileira pertencente ao Grupo
Molson, que ficou com 15% (a Heineken ficou
com os outros 17%). Apesar da troca de coman-

do, nem a agência nem o posicionamento da
marca devem mudar tão cedo. "Eles não com-
praram somente a marca e a empresa, compra-

ram também a idéia", garante Campos.

A campanha de verão da Kaiser foi criada
por Alessandra Bernardo, André Godói, Lean-
dro Hermann, David Romanetto, Eduardo
Foresti, Erick Rosa, Marcelo Pallotta, Murilo
Lico, Cadu Lopes, Renato Lopes, Marcus Mei-
reles, Silvio Medeiros, Thiago Carvalho, Vico

Benevides, Vitor Patalano, Fernando Campos
e Valdir Bianchi, com direção de Campos e
Bianchi. Produção da AD Filmes, com direção
de Jarbas Agnelli e trilha da Play it Again.
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