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RESUMO  

  

Esta pesquisa analisa a percepção de jovens em relação ao novo posicionamento da marca 

Kaiser em anúncios impressos, virtuais e audiovisuais, veiculados a partir do ano de 2012. 

Para isso foram selecionadas duas campanhas publicitárias: uma, veiculada em período 

anterior à compra da marca pela Heineken com peças como VT e cartaz de ponto de venda e 

outras peças, veiculadas em rede social, TV, anúncio em revista e outdoor, estas já com o 

novo posicionamento da marca. Esse material foi apresentado como subsídio para a discussão 

a um grupo de jovens, entrevistados sob a técnica de grupo focal. Este estudo apresenta, além 

dos resultados obtidos com os jovens, conceitos de posicionamento, marca, identidade e 

imagem de marca e publicidade.  

  

Palavras-chave: Percepção, Posicionamento, Comunicação, Identidade, Imagem, Publicidade  

  

 

 

 

 

 

  

ABSTRACT 

This research examines the perception of young people in relation to the new positioning of 

the brand Kaiser in printeds, audiovisuals and virtuals ads, aired from 2012 to this year of two 

advertising campaigns were selected:. One conveyed in the period preceding the purchase of 

the brand Heineken with VT and parts poster point of sale and other parts, broadcasted on 

social networking, TV, magazine and billboard ads on these now with the new brand 

positioning. This material was presented to a group of young people interviewed in the focus 

group technique as a subsidy to the discussion. This study shows, in addition to the results 

obtained with young people, concepts of positioning, brand identity and brand image and 

advertising. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

O cenário do consumo atualmente está repleto de produtos e serviços de diferentes 

naturezas, cujas marcas procuram manter-se na preferência de um determinado nicho de 

consumidores, que podem optar por aquela que melhor souber agradar a esses indivíduos. 

A publicidade de cerveja, por exemplo, está presente em muitos meios de 

comunicação, como a televisão, a internet, em peças impressas, e entre outras, com o objetivo 

de enfraquecer seus concorrentes e conquistar o seu espaço no mercado. A marca Kaiser, por 

exemplo, atua no Brasil desde 1982, criada por Luiz Otávio Possas Gonçalves, dono de uma 

franquia da Coca-Cola em Minas Gerais e, em 2010, a cervejaria holandesa Heineken 

anunciou a compra total da marca e reformulou toda a sua identidade visual, que foi divulgada 

em campanhas publicitárias a partir desse momento.  

As mudanças no sistema de visibilidade da imagem da cerveja foram necessárias 

porque a maneira em que a marca se encontrava posicionada estava prejudicada no mercado 

das cervejas brasileiras. Dados de uma pesquisa realizada pelo blog Mundo das Marcas 

revelam que a cerveja Kaiser tinha, no ano da aquisição, apenas 15% de participação em 

vendas, índice que mostrava a baixa popularidade do produto. (Mundo das Marcas: 2013)  

A cervejaria Heineken, então adotou uma nova estratégia para o seu posicionamento, 

começando pelo relançamento da Kaiser com a nova identidade visual e, além disso, a marca 

ganhou também mais um elemento, que é o acompanhamento do slogan “Cerveja bem 

cervejada.” Foram criados anúncios e peças publicitárias direcionados a um público jovem, 

que remetessem o receptor ao seu próprio dia-a-dia, em mensagens distribuídas em todos os 

pontos de contato com o consumidor, como televisão, revista, internet e materiais de 

comunicação visual em bares, mercados e todos os outros estabelecimentos em que o produto 

podia ser consumido e oferecido.  

Os consumidores consideram a marca como uma parte importante do produto, como 

parte de sua valorização; por exemplo, grande parte destes considera a Nike fabricante de 

produtos de alto nível, de tecnologia avançada e de custo elevado, como mostra o site da 

Revista Época Negócios: 2013. Mas pode-se pensar, de acordo com a mesma publicada, que 

se os produtos fossem vendidos sem a marca em suas embalagens e nos seus próprios 

produtos, possivelmente não teriam o mesmo nível de percepção de qualidade, ainda que o 

material e o design do produto fossem os mesmos.  

Administrar uma marca, no sentido de posicioná-la corretamente perante suas 

concorrentes exige grandes investimentos de marketing em longo prazo, considerando-se 
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quatro importantes variáveis, o produto, o preço, sua distribuição e sua promoção. Percebe-se 

que a cerveja Kaiser, que promovia o seu produto para adultos, de certa forma, busca hoje 

uma nova imagem para o seu produto utilizando estratégias de promover como a remodelação 

em sua marca e em peças de propaganda pelas quais a cervejaria atualmente se divulga. Isso 

provavelmente porque há décadas a cerveja Kaiser tem sido vista como “o patinho feio” entre 

outras marcas de cerveja já existentes no mercado brasileiro, o que é atestado por pesquisa 

encomendada pela cervejaria Heineken, no ano de 2011, que aponta a rejeição à marca de 

14,7 % em fevereiro. (Bar Esporte: 2011)  

A maioria do público brasileiro consumidor de cerveja ainda é o masculino, mas as 

mulheres representam hoje cerca de 30% do consumo nacional de cerveja e, segundo a Latin 

Panel
1
, a cerveja é a bebida predileta de 29% das mulheres entre 30 e 39 anos. Os jovens de 

18 a 24 anos são os que mais bebem e geralmente em quantidades maiores do que aqueles 

com 60 anos ou mais, consumidores que já apreciam cerveja há muitos anos. (Papo de Bar: 

2013) 

O aumento do consumo de cerveja pode estar ligado ao fato de que as cervejarias cada 

vez mais destinam os seus produtos e sua propaganda aos jovens. No final de agosto de 2012, 

a Heineken trouxe ao Brasil um novo produto no mercado cervejeiro para atrair este público: 

o produto Desperados, cerveja com tequila e limão, que chegou a 300 pontos de venda de São 

Paulo e Curitiba, com o objetivo de atingir pessoas de 18 a 24 anos. (Manual do Homem 

Moderno: 2012) 

Considerando que marcas disputam a preferência de consumidores de um determinado 

nicho de um mercado, o tema desta pesquisa é a mudança de posicionamento da marca 

Kaiser, que atualmente busca a atenção de jovens consumidores e comunica essa intenção por 

meio de ações publicitárias. Com isso o problema desta pesquisa é: os jovens percebem o 

novo posicionamento apresentado pela comunicação da cerveja Kaiser? A investigação tem 

como objetivo geral a intenção de revelar se uma parcela deste público – jovens – percebe que 

houve mudanças na identidade visual do produto, e se julga se essa nova imagem do produto 

está conectada por meio de campanhas publicitárias, com consumidores mais jovens. 

Com a base no objetivo geral foi necessário definir alguns objetivos específicos como: 

a) identificar a atual estratégia de posicionamento usada pela marca para se aproximar dos 

jovens; b) verificar como o novo posicionamento é apresentado em peças de comunicação 

                                                 
1
 Disponível em: <http://www.cervesia.com.br/dados-estatisticos/760-o-mercado-cervejeiro-brasileiro-atual-

potencial-de-crescimento.html> . Acesso em: 25 ago. 2013.  

 

http://www.cervesia.com.br/dados-estatisticos/760-o-mercado-cervejeiro-brasileiro-atual-potencial-de-crescimento.html
http://www.cervesia.com.br/dados-estatisticos/760-o-mercado-cervejeiro-brasileiro-atual-potencial-de-crescimento.html
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publicitária veiculadas na internet, na televisão, em impressos e pontos-de-venda e c) verificar 

junto a consumidores jovens suas percepções sobre a mudança no posicionamento da marca. 

A justificativa do tema estudado tem o objetivo de estudar a comunicação emitida, o 

posicionamento e as percepções sobre a atual comunicação da cerveja Kaiser para o público 

jovem. É importante para trabalhos futuros no mercado de trabalho, pois criação é uma área 

de atuação na publicidade com a qual o pesquisador se identifica muito.  

O objeto de estudo foi definido em função do fácil acesso às informações sobre a 

marca, proporcionado pelo contato pessoal com profissionais de marketing da empresa CVI 

Refrigerantes, de Santa Maria, a qual faz a comercialização da cerveja Kaiser na região Sul do 

Brasil. 

A relevância desse tema abordado na pesquisa pode ser percebida no meio acadêmico 

e no profissional, pois considera a importância de comunicar um posicionamento de forma 

adequada ao público consumidor e verificar sua percepção. O tema aborda pontos importantes 

na comunicação realizada pela marca, o que pode inspirar empresas já atuantes no mercado, 

assim como pode ajudar também estudantes de publicidade a conhecer mais o assunto. 

Com o estudo sobre identidade, posicionamento e imagem de marca desta pesquisa, a 

Kaiser traz situações reais sobre o assunto, tanto nos meios impressos, virtuais como 

audiovisuais. Esta pesquisa aborda a descrição de detalhes visuais, textuais e argumentações 

exibidas nessas peças apresentadas, que foram selecionadas para a realização da pesquisa. No 

primeiro capítulo da pesquisa, tratou-se sobre marcas, como o seu surgimento, suas 

características, seus diversos tipos e a sua importância para as empresas, produtos ou serviços. 

Também no primeiro capítulo tratou-se sobre identidade e imagem de marca, para que 

entenda-se a diferença entre as mesmas e a importância de cada uma. 

O capítulo dois apresenta elementos importantes, para entendimento do assunto da 

pesquisa e para a área de atuação, que são o posicionamento e a publicidade e a seguir, são 

apresentados os procedimentos metodológicos utilizados, os dados coletados junto ao material 

publicitário selecionado como referência para os participantes do grupo focal que reuniu cinco 

jovens. Na seqüência, apresenta-se as análises e as considerações finais a respeito do trabalho 

realizado. 

 

 

 

 



10 

 

 

 

CAPÍTULO II - MARCA 

2.1 MARCA  

As marcas existem há muitos anos como forma de identificação pessoal ou comercial. 

Como informa Pinho (1996), comerciantes que não sabiam ler nem escrever no tempo da 

Grécia e Roma Antigas, usavam de pinturas à mão nas paredes para representar o seu tipo de 

comércio, como os açougues romanos que mostravam a figura de uma pata traseira de boi em 

sua fachada, indicando a venda de carne de animais naquele local. 

Com o passar do tempo, no século XI, as marcas individuais se tornaram obrigatórias e 

ganharam peso comercial, pois as negociações eram realizadas longe do local de manufatura 

do produto, deixando de existir uma relação direta entre compradores e produtores; assim, a 

marca estabelecia uma ligação entre o fabricante localizado na cidade de origem do produto e 

o consumidor, que estava em local distante. Por meio da marca o comprador tinha a noção de 

garantia de qualidade do produto e também teria a oportunidade de reclamar do produto 

quando não houvesse as qualidades devidas. Domingues (1984, p.22) observa que 

com isso no passar dos tempos tais marcas individuais obrigatórias acabaram 

por se transformar em marcas que representavam  a excelência  e boa 

qualidade dos produtos com o que assumiram função tipicamente 

concorrencial, com os produtos aceitos e acreditados em função da marca que 

ostentavam, exatamente como ocorre nos tempos atuais. 

 

Deste modo pode-se ter noção que as marcas têm o objetivo de dar representatividade, 

credibilidade e valor à empresa, ao produto ou serviço. Estas são utilizadas geralmente para 

identificação e diferenciação em relação aos seus concorrentes; na maioria das vezes, também 

demonstra o segmento da empresa, é identificada por um nome, sigla ou ícone, mas a marca 

tem o papel muito mais importante e com muito mais funções, para simplesmente ser 

resumida desta forma.  

As marcas são apontadas por autores como Pinho (1996), como os valiosos bens do 

patrimônio das empresas. As transações de marcas como vendas, aquisições e fusões revelam 

o seu valor e, por consequência, o quanto determinada marca significa. Em um mercado cada 

vez mais concorrido, é necessário construir uma marca forte, única e competitiva que alcance 

não apenas seus objetivos comerciais, mas que também sempre fique de certa forma gravada 

na memória do consumidor. Pinho (1996, p. 6) afirma que “uma marca passa então a 

significar não somente o produto real, mas incorpora um conjunto de valores e atributos 

tangíveis e intangíveis que contribuem para diferenciá-la daqueles que lhe são similares.” Sob 

este aspecto, Carril (2003, p.23), concorda: 
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a importância da marca está intimamente vinculada ao fato de que a marca, 

ela própria, constitui um símbolo carregado de significados. No marketing 

moderno, a marca passa a ser percebida como a síntese dos atributos 

tangíveis (aspectos materiais/físicos) e dos atributos intangíveis (aspectos 

sensoriais) de produtos, ideias, e demais instituições. 

 

Os aspectos tangíveis são aqueles palpáveis que constituem um produto, como seu 

tamanho, seu tipo de material e seu formato. O ajudam em sua caracterização e a sua 

identificação junto ao estilo e as características da sua marca. Já os intangíveis, aspectos 

como, por exemplo, o cheiro ou a textura, que ajudam na identificação e diferenciação de 

alguns produtos no mercado em que estão inseridos. 

A marca possui o importante poder de representação, é uma imagem visual, que pode 

ser caracterizada como uma “carteira de identidade da instituição”, serviço ou produto. 

Heilbrunn (2002) afirma que uma marca é definida como um conjunto de signos, cuja missão 

essencial é definir a identidade de uma organização ou de um serviço ou produto. Assim 

como uma identidade pessoal, possui uma série de elementos que a caracterizam, dando-lhe 

uma determinada personalidade. O conjunto de elementos de uma marca dá a ela o formato e 

o papel que exerce em sua comunicação; o que permite entender que sua definição é 

caracterizada por uma série de itens visuais, que podem ser apoiados também por elementos 

textuais que completam o seu posicionamento frente aos receptores de suas mensagens. Por 

exemplo, o caso da empresa IBM, que nos anúncios sempre apresenta junto à sua assinatura 

de marca o slogan “não vende apenas computadores, mas soluções para os negócios,” 

facilitando a comunicação de imagem da empresa ao seu público.  A sua imagem transmite 

uma marca com grande qualidade física do produto, mas também um produto confiável e com 

alto valor econômico. 

Como já foi mencionado, uma marca pode evidenciar um conceito, uma postura e um 

conjunto de valores que vão além das características do produto ou empresa que representa. 

Portanto, esta reúne uma série de significados que Kapferer (1998, p.190) resume desta 

forma: 

Uma marca é ao mesmo tempo signo, palavra, objeto, conceito. Signo, pois a 

marca é multiforme: ela integra os signos figurativos, como os logotipos, os 

emblemas, as cores, as formas, as embalagens e o design. Palavra, no caso o 

nome da marca, que é o suporte das informações oral ou escrito sobre o 

produto. Objeto, pois a marca distingue um ou vários produtos de outros 

produtos ou serviços. Conceito, enfim, pois a marca, como todo o signo, tem 

um significado, ou seja, um sentido. 
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A imagem de marca é transmitida pelo seu significado, uma característica, um 

conjunto de valores, uma expressão, um posicionamento: “as corporações podem fabricar 

produtos, mas o que os consumidores compram são as marcas” (KLEIN, 2002, p.31), pois as 

melhores marcas apresentam uma garantia em qualidade. Kotler (2000) identifica quatro 

níveis de significado para uma marca de sucesso: atributos, benefícios, valores e 

personalidade de marca. O primeiro nível citado pelo autor são os atributos de marca; para ele 

a primeira coisa que esta faz lembrar são certos atributos do produto como, por exemplo, a 

Mercedes Benz que sugere características como “durável”, “bem construído”, “velocidade” e 

“alto valor de revenda”, usadas em seus anúncios.  

Kotler (2000) cita como segundo significado os benefícios de marca, pois os 

consumidores não comprariam características, comprariam benefícios como a boa qualidade, 

a boa aparência e entre outros, que são benefícios funcionais e emocionais. Outro significado 

que o autor apresenta são os valores de marca; neste aspecto, afirma que toda marca tem o seu 

devido valor para o consumidor, como os compradores da Mercedes Benz, que valorizam seu 

alto desempenho, segurança e prestígio. 

O último nível citado por Kotler (2000) é a personalidade de marca, e esta sempre 

define-se por uma característica. É possível segundo o autor, que os consumidores tenham 

uma imagem de um carro da Mercedes Benz associada a de um executivo rico, pois a marca e 

sua propaganda transmitem essa imagem de luxo, glamour e um produto com alto valor 

econômico. 

Como signo, palavra, objeto e conceito, a marca deve ser administrada levando-se em 

consideração as mudanças que ocorrem no campo tecnológico, por exemplo, e no 

comportamento de consumo de seus públicos-alvo. Após algum tempo atuando no mercado, 

muitas marcas precisam ser remodeladas, reestruturadas em seu planejamento. Algumas por 

necessidade de atualização e renovação de sua imagem, como o caso da cerveja Kaiser, que 

buscou remodelar a sua marca, quando a cervejaria Heineken passou a ter os direitos sobre o 

produto, a qual buscou trazer uma nova etapa para a cerveja tentando assim transmitir 

credibilidade e a ideia de melhora no sabor da sua cerveja.  

Heillbrunn afirma que “a duração da vida média de uma marca de empresa varia entre 

dez e quinze anos; ela é mais curta para marcas de produtos (da ordem de cinco anos). É 

necessário mudar ou fazer evoluir quando sua significação tornou-se banal” (HEILLBRUNN, 

2002, p. 89) e uma das instâncias nas quais é possível observar uma alteração de imagem de 

uma marca é via sua identidade visual. 
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2.1.1 IDENTIDADE E IMAGEM DE MARCA  

2.1.1.1 Identidade de Marca 

Ao se falar de identidade, pode-se iniciar pela identidade corporativa ou empresarial que 

pode ser identificada como um conjunto de características que diferenciam e destacam uma 

empresa ou corporação no mercado. A mesma se revela de várias maneiras, como no seu material 

impresso, no visual dos seus produtos, na identificação de veículos e nas suas comunicações. 

Tratando-se de identidade corporativa, no entendimento de Diefenbach, “um programa 

de identidade corporativa não é mais do que a embalagem e a marca de toda a companhia. 

Como uma embalagem, a identidade configura os ingredientes da corporação e possibilita sua 

comunicação para os mercados e públicos-alvos” (DIEFENBACH apud PINHO, 1996, p. 32). 

 A identidade corporativa representa uma companhia que produz uma linha de 

produtos diferentes, como por exemplo, a Unilever, que possui um portfólio de produtos 

muito extenso nos ramos da estética, como cremes, e produtos alimentícios, como o suco 

Ades, a maionese Hellmann’s e entre outros que, por sua vez também têm suas próprias 

identidades de marca. Pinho afirma que “como uma marca, a identidade corporativa 

diferencia a empresa de modo positivo e memorável, projetando assim uma personalidade 

única e posicionando adequadamente a companhia no mercado.” (PINHO, 1996, p.29) O 

mesmo ocorre com os produtos e os serviços, que também projetam suas personalidades e 

posicionamento por meio de suas identidades visuais. 

Segundo Olins apud Pinho (1996) há quatro principais áreas de atividades que mantêm 

uma relação com identidade corporativa nas empresas, são elas: os produtos e os serviços que 

são fabricados ou vendidos, o ambiente em que eles são produzidos ou comercializados, a 

comunicação da empresa e dos seus produtos ou serviços e por fim o comportamento das 

pessoas que consomem os produtos ou serviços da organização. 

A publicidade cria uma identidade de determinado produto de consumo, como por 

exemplo, o caso da Coca-Cola que o seu sucesso mundial pode ser por consequência dos 

grandes investimentos destinados a comunicação. Neste caso Pinho afirma que “a identidade, 

que é uma realidade objetiva, é substituída pela imagem, numa percepção formada com base 

naquilo que a publicidade imagina que o produto seja ou deva ser” (PINHO, 1996, p.33).  

As empresas nem sempre se definem por características muito específicas – 

sustentabilidade, inovação, etc; por esse motivo talvez não exista missão mais difícil para 

estas do que a definição da sua própria identidade. O primeiro passo importante para que essa 
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definição aconteça de maneira correta, é de que a empresa saiba o que exatamente ela é, o que 

ela oferece e onde ela atua e para quem ela destina os seus produtos. 

Identidade é a união de itens, valores e crenças identificados e associados à empresa e 

utilizada como um diferencial entre os concorrentes. É a personalidade de uma empresa, 

compreendendo a forma de ser, fazer, planejar e atuar no mercado; segundo Fascioni (2010, p. 

22), “a identidade é o DNA da empresa: o conjunto de atributos que a faz única, diferente de 

todas as outras.” 

Pode-se definir que identidade de marca é a forma em que a empresa quer ser vista 

perante o seu consumidor, algumas prezam por qualidade, confiança e glamour; outras pela 

estratégia de comunicação, utilizando-se de sentimentos que têm valor para um determinado 

público. Exemplo disso é cerveja Polar, que foca em um traço de identidade do público 

gaúcho, utilizando um argumento bairrista, que remete a cultura do Rio Grande do Sul, o que 

pode criar conexões entre a marca e seus consumidores.  

Uma identidade e um posicionamento bem definidos são muito importantes para a 

identificação do produto ou serviço, por meio de uma identidade visual, construída e baseada 

sobre os elementos da identidade de marca e reafirmando o posicionamento definido para a 

mesma.  

 

2.1.1.1.1 Identidade Visual 

A identidade visual de uma marca deve conter alguns componentes importantes; para 

obter o sucesso desejado, como afirma Klein apud Vásquez (2007), uma identidade visual 

precisa ser única, autêntica, original, criativa, consistente, clara, coerente e adaptável. 

Assim fica mais clara a noção do quanto é importante e o que é uma identidade visual, 

pois esta reúne funções como a identificação e a diferenciação: a primeira permite identificar 

visualmente um produto, empresa ou serviço; e a função de diferenciação ocorre por suas 

cores, símbolos e outros elementos utilizados na sua criação da sua identidade. 

A identidade visual também tem a função de reforçar a imagem da empresa ou 

produto, pois “acrescenta associações favoráveis e consolida a sua posição perante a 

concorrência. Por exemplo, a letra digitalizada X, da Xerox, representa a incorporação da 

companhia à era digital.” (VÁSQUEZ, 2007, p. 206) Identidade visual é um conjunto de 

elementos formais com o objetivo de identificação e representação visual. Esse conjunto de 

elementos é formado por uma grafia específica do nome da marca (logotipo), acompanhada 

por um símbolo, formas, cores e tipografia que a represente.  
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As cores são itens muito importantes para as marcas, pois como afirma Strunck (2007, 

p. 79) “as pessoas podem não saber descrever logotipo ou símbolo das marcas mais 

conhecidas, mas certamente serão capazes de dizer quais são as suas cores.” Um exemplo 

claro da observação do público em relação a lembrança das cores de marca, é a da Coca-Cola, 

pois a empresa sempre utiliza em seus anúncios e seus produtos a sua cor, o vermelho, 

criando assim na memória do consumidor uma associação da cor ao produto. 

Cores são utilizadas, como afirma Ambrose, “com o objetivo de estabelecer uma 

identidade forte e fácil de identificar para uma enorme variedade de organizações, seus 

produtos e causas.” (2009, p.143) No caso da cerveja Kaiser, há cinco cores que compõem sua 

identidade: o vermelho, que é bastante utilizado, sempre está presente na marca, embalagem e 

em peças publicitárias. A cor vermelha, segundo Ambrose “é uma cor animada, dinâmica e 

energética. É passional, provocante, sedutora e estimula diversos apetites.” (2009, p.108). 

Outra cor é componente da identidade da Kaiser, a cor amarela, é apresentada de forma mais 

tímida na marca, destacando detalhes da mesma, mas já nas peças impressas ou onlines, tem a 

função de maior destaque em algumas cenas. Sobre essa cor Ambrose destaca que “é uma cor 

brilhante e alegre que lembra as estações mais quentes do ano e incita desde imagens 

vibrantes de sol e flores primaveris.” (2009, p. 114) 

A cor preta está presente na maioria das identidades, e com a Kaiser o preto também 

está inserido em meio a detalhes da marca, como na fonte que representa o nome da marca, 

talvez porque a cor preta “é  conservadora e séria, mas também sensual, sofisticada e 

elegante.” (AMBROSE, 2009, p. 128). O branco é outra cor que faz parte da identidade da 

Kaiser, de forma mais discreta, também sempre inserida na fonte que representa o nome da 

marca; e para finalizar a cartela de cores que compõem a identidade da Kaiser, está a cor 

cinza, mistura entre a cor preta e a branca trazendo uma sensação de destaque e sofisticação 

pelo o seu tom brilhoso. Para Cesar “o cinza transmite frieza, é uma cor que praticamente não 

interfere junto as cores em geral.” (2006, p. 190) 

Além das cores, como se sabe, as formas que compõem uma determinada marca 

também ajudam na identificação da mesma pelo público. Isso serve tanto para o 

desenvolvimento de uma nova marca ou em atualização das mesmas. Pinho afirma que “deve-

se levar em conta o seu papel de agente unificador no contexto do programa de identidade. O 

sinal gráfico exclusivo vai distinguir a empresa das demais.” (1996, p.39)  

As formas básicas são conhecidas como: selo, monosselo, monograma, logotipo, 

símbolo e pictograma. Pinho (1996) destaca as diferença entre cada forma: o selo é um nome 
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ou um conjunto de palavras inscrito em uma forma determinada de fundo. Exemplos: Ford, 

Kodak, Itaú; o monosselo trata-se de uma inicial ou conjunto de iniciais inscritas em uma 

forma determinada de fundo. Exemplo: Volkswagen, GE, Westinghouse e monograma são as 

iniciais do nome da empresa usadas de forma única, exclusiva e padronizada. Exemplos: 

IBM, RCA, CESP. O autor cita também logotipo, que é o nome da companhia escrito de uma 

forma única e padronizada. Exemplos: Bradesco, Fiat, Comgás; símbolo, um sinal gráfico, 

geométrico ou não, que representa a companhia por convenção. Exemplos: Crysler, a figura 

que sugere uma ave com as asas abertas da TAM, a estrela da Mercedes Benz. Por último, o 

autor indica o pictograma, um sinal gráfico que, por analogia, sugere as atividades da 

companhia. Exemplos: Shell, Telesp, Rede Globo. 

A tipografia, outro item muito importante para uma identidade visual, “tem por 

funções assegurar legibilidade e garantir a coerência e a uniformidade das mensagens visuais 

da empresa” (PINHO, 1996, p. 40). É importante saber que cada fonte tipográfica exerce uma 

ação psicológica, provocando no público sensações como, por exemplo, de leveza, alegria e 

movimento, que vão contribuir e influenciar na construção da personalidade da empresa.  

São milhares tipos de fontes disponíveis, os mais conhecidos, como cita Williams 

(2005) podem ser agrupadas em categorias ou estilos, considerando características 

semelhantes no seu desenho. A autora destaca o estilo antigo, o moderno, o serifa grossa, o 

sem serifa, o manuscrito e o decorativo. Em cada tipo um desses estilos diferentes, 

características são apresentadas, como afirma Williams: fontes no estilo moderno “têm 

serifas, são horizontais e não inclinadas, e são muito finas. A estrutura é forte, têm uma 

estética fria e elegante.” (2005, p. 133) Tais características assumem a missão de identificação 

da marca com o público a ser alcançado e a representação adequada do produto ou serviço. 

Para que possamos notar as diferenças entre os estilos em suas características, destaca-

se mais um estilo entre os apresentados acima, como cita Williams, há fontes do estilo 

Manuscrito, o qual “inclui todos os tipos que parecem ter sido escritos à mão, com uma caneta 

tinteiro, com um pincel ou, às vezes, com um lápis ou uma caneta profissional.” (2005, p. 

137)   

Na identidade visual da Kaiser e em suas peças publicitárias são utilizadas fontes sem 

serifas, de aspectos simples e legíveis, propondo uma leitura rápida do leitor, com a intenção 

de proporcionar imediato entendimento da mensagem exibida. Os principais elementos da 

identidade visual, como as cores, as formas e a tipografia utilizada na sua identificação 

nominal contribuem para a criação ou a manutenção de uma imagem da marca que representa. 
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2.1.2  Imagem de Marca 

 

A importância da imagem da marca é indiscutível em relação a qualquer produto ou 

serviço; uma imagem de marca pode ser definida segundo Pinho como “o conjunto de 

atributos e associações que os consumidores reconhecem e conectam com o nome da marca” 

(PINHO, 1996, p. 50). 

Como afirma o autor, “a imagem de marca é construída por meio das mais diversas 

fontes: experiências em usos do produto, identidade da empresa, publicidade, promoção de 

vendas...” (PINHO, 2001, p 179). É também por meio da publicidade que os consumidores 

podem formar uma imagem de marca, através do conhecimento do nome, da qualidade 

percebida, e de associações com a marca. Por exemplo, a Brastemp fabricante de 

eletrodomésticos, se transformou em marca de produtos superiores aos concorrentes no Brasil 

na medida em que se consolidou a afirmação de que só Brastemp é “uma Brastemp”, slogan 

criado e utilizado em suas campanhas publicitárias. 

O efeito causado pela a imagem de algum item que está presente em nosso dia a dia, 

de alguma maneira faz criar uma impressão, definição ou sentimento pelo mesmo; Costa 

(2011) afirma que é o efeito de uma determinada imagem que leva alguém a decidir sobre 

determinados pontos e uso dos produtos ou serviços, como qualidade, preço, identificação, 

etc. Tratando de imagem, Costa afirma ter duas definições diferentes sobre o assunto (2011, p. 

86) e resume desta forma:   

A primeira, imagem de objeto material, representação física das coisas, de 

objetos e produtos que se encontram em nosso ambiente e tem a sua raiz no 

eikon dos gregos. A segunda, imagem como representação mental, produto 

sintético e intangível da imaginação individual. 

 

Entende-se que o autor se refere a duas categorias de imagem com as quais pode-se 

conectar com as marcas - que são representadas por um imagens materiais, sua identidade 

visual, suas embalagens, por exemplo - e por suas representações criadas a partir da percepção 

de status, alimentada por associações feitas no material de sua divulgação.  

Pode-se dizer que imagem de marca é a percepção que o consumidor tem sobre 

determinada marca, na qual as imagens materiais somam-se às mentais, formando uma 

unidade. E para isso uma imagem é composta por elementos que possuem a função de 

representar, identificar e caracterizar detalhes sobre o produto ou serviço. O público procura 

consumir algo com que se identifique, ou seja, consome uma determinada marca que lhe 

transmite certas sensações. Como por exemplo, pode-se considerar a Nike, uma marca 
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reconhecida no mundo inteiro, pelo seu poder financeiro e sua tecnologia e design de seus 

produtos; por esta razão, uma camiseta desta fabricante se torna muito mais valiosa ao 

consumidor do que qualquer outra empresa concorrente. E isso pode ocorrer porque a Nike 

sempre tenta transmitir a imagem de sua marca relacionada a alta tecnologia, ao design 

diferenciado e inovador; ou seja, é um produto considerado caro, mas com garantia de 

qualidade. 

Uma boa imagem se torna um item decisivo para a escolha de uma determinada 

marca: o consumidor pode satisfazer suas necessidades por meio das qualidades do produto 

mas também emocionalmente pela imagem de marca do produto. Como por exemplo, ao usar 

uma determinada marca de sapato, pode significar que o consumidor se sinta muito mais 

elegante e sofisticado. “Ao estabelecer a marca um elo com o consumidor, que vai muito além 

da qualidade do produto, a imagem se converte em um fator decisivo para a escolha da 

mesma” (MARTINS, 1999, p.17). 

A imagem de marca, então, pode ser construída pela sua identidade visual, pelas 

informações veiculadas pelos meios de comunicação, pelas promoções de vendas que realiza 

e pela publicidade, assim como pelas experiências que o consumidor tenha com a marca.  
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CAPÍTULO III – POSICIONAMENTO E PUBLICIDADE 

 

3.1  POSICIONAMENTO 

 

O posicionamento está sendo cada vez mais importante na administração de uma 

marca, isso por que no mercado as empresas estão percebendo que este é um fator decisivo na 

conquista de consumidores. Algumas empresas utilizam o posicionamento como uma 

estratégia de visibilidade, como por exemplo, a marca Pepsi, que em 2013 se assumiu ser a 

segunda colocada em vendas referente à sua principal no mercado brasileiro, com a campanha 

“Pode Ser”.
2
 

Afirma Ries que “posicionamento é o que você faz na mente do cliente, ou seja, você 

posiciona o produto na mente do comprador em potencial” (RIES, 1987, p.2). Posicionamento 

então pode ser definido como a posição relativa que a marca ocupa na mente de seus 

consumidores. Marca destina o seu produto ou serviço a seu respectivo público, com 

propagandas e preços de forma adequada. Para Kotler, posicionamento é “o ato de 

desenvolver a oferta e a imagem da organização para ocupar um lugar destacado na mente dos 

clientes-alvos” (KOTLER 2000, p.321). 

Para um posicionamento adequado de uma marca (de uma empresa, de um produto ou 

de um serviço) é necessário ter atenção nas percepções dos clientes, e não somente na 

situação em que o produto ou serviço se encontra. Os autores Basta e Marchesini (2005, p. 

108), destacam que 

é necessário concentrar-se nas percepções dos clientes e não na realidade do 

produto. Essa é a chave de um posicionamento eficaz. Dele depende, 

definitivamente, todas as decisões sobre o mix de marketing. Se a 

segmentação mostra como esses clientes agrupam em sua mente os produtos 

e os serviços oferecidos. 

 

Existem diversos tipos de posicionamento como estratégia de marketing, de acordo 

com Basta e Marchesini (2005), como posicionamento por atributo/benefícios, por aplicação 

ou utilização, por usuário, por concorrente, por categorias de produtos e por qualidade/preço. 

Um exemplo de posicionamento como estratégia de marketing é a cervejaria Heineken que, 

com a aquisição da cerveja Kaiser, mantém a sua principal cerveja a Heineken com produto 

de mais alto padrão, direcionando-a presumidamente a um público mais sofisticado e de 

classe social mais elevada. Já se percebe o oposto com a cerveja Kaiser, como nota-se no 

mercado, um produto mais popular, para ser consumido pelas classes sociais mais baixas. 

                                                 
2
 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=9ktFevTLdbs> . Acesso em: 23 abr. 2014. 

http://www.youtube.com/watch?v=9ktFevTLdbs
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Define-se a diferença de posicionamento entre os dois produtos em suas estratégias de 

marketing, nesse caso um exemplo de um posicionamento por categoria de produto. 

Um dos pontos importantes é que a posição da marca não é o indivíduo que define, e 

sim o que o mercado reconhece sobre aquele determinado produto, serviço, ou empresa. Basta 

e Marchesini (2005) percebem isso e concordam, afirmando que posicionamento não é o que 

se faz com o produto ou serviço, e sim como o cliente o percebe e o situa em comparação aos 

produtos e serviços da concorrência.  

A definição do posicionamento ajuda a identificar as vantagens competitivas que 

podem ser aproveitadas para alcançar uma posição adequada no mercado “(...) pois identifica 

as vantagens competitivas que se podem explorar para seguir uma posição no seu segmento 

desejado, após selecionar estas vantagens e, finalmente comunicá-las” (BASTA & 

MARCHESINI, 2005, p. 119). 

A visão do consumidor é o que define as características a se seguir, pontos importantes 

como o que o cliente acha do produto e quais características o satisfazem. Para Basta e Darci 

(2005, p. 122) “O que importa é o que o cliente acha importante no produto para aceitar o 

posicionamento.” Kotler (2000) lembra que as empresas devem buscar posicionamento e 

diferenciação relevantes, para que assim alcance os seus objetivos e conquiste o seu público 

de maneira correta e com sucesso, formando uma identificação entre produto e consumidor. 

O posicionamento de uma marca, muitas vezes é conhecido por profissionais da área 

como um “compromisso” que a empresa assume com ela mesma e com os seus consumidores. 

Esse compromisso normalmente deve acontecer em longo tempo; hoje as empresas 

aprenderam que precisam se relacionar muito bem com o público, transmitindo confiança, 

qualidade e uma postura de comunicação adequada. 

Com a identidade de uma empresa bem construída de forma organizada, com um 

posicionamento bem definido e suas estratégias de comunicação bem planejadas, fica muito 

mais fácil de perceber o papel da publicidade no posicionamento, as suas funções e a sua 

importância nos objetivos de determinado produto ou serviço. 

 

3.2 PUBLICIDADE 

 

A publicidade brasileira iniciou a sua expansão na década de 1930, em um momento 

em que a política econômica estava direcionada a um mercado de anunciante para o 

consumidor. Hoje em plena era da informação e de novos conhecimentos, continua-se a viver 

uma rápida transformação de novidades e presenciar surpresas na área. Uma autora 
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especialista no assunto como Gomes (2008) diz que “em constante evolução, a publicidade 

procura acompanhar o momento crucial de competitividade e de transformação de todos os 

setores do mercado e ainda dar conta de sensibilizar os seus agentes na busca de novos 

posicionamentos e de novos rumos” (GOMES, 2008, p. 9). 

Com o crescimento dos mercados de grandes consumos, de maneira como uma 

comunicação persuasiva, se consagrou uma arma indispensável do comércio e da competição 

da economia na formação de mercados.  

Gomes afirma que “ela veio para promover e estimular o intercâmbio de bens e 

serviços, e apropriou-se de algumas técnicas de outra forma de comunicação persuasiva 

bastante mais antiga: a propaganda, uma técnica até então usada para intercambiar elogios que 

glorificassem o homem.” (GOMES, 2008, p.78) 

Com a comunicação cada vez mais presente, a publicidade se encontra nos meios 

virtuais, impressos, audiovisuais e sonoros. Sua função é de divulgar, expor e vender serviços, 

produtos e ideias, de qualquer tipo de empresa. Pode-se dizer que a publicidade não se trata 

necessariamente apenas de anúncios pagos, pois é parte do processo de estimulação de 

divulgação e vendas dos produtos ou serviços; tem o papel de informar sobre características, 

qualidades, funcionalidades e preços ao público, de forma em que motive o receptor a 

consumi-los.  

Tratando-se de processo publicitário, entende-se que o seu objetivo principal é de 

ajudar e aumentar as vendas e as prestações de serviços das marcas que disputam os 

consumidores. Gomes afirma que “o processo publicitário se inicia com o estabelecimento 

dos objetivos de gestão do produto ou da marca (empresariais), normalmente expressos em 

termos de lucros, margens e benefícios” (Gomes, 2008, p.13). 

Nos dias atuais, produtos e serviços estão cada vez mais disponíveis em variedades e 

quantidades significativas em nosso mercado. Portanto, a publicidade desenvolve um 

importante papel para preencher as necessidades de informação em relação aos bens 

disponibilizados pelas empresas. A publicidade utiliza argumentos importantes para atingir e 

conquistar o consumidor e para isso utiliza-os de forma a persuadir para o consumo 

trabalhando com aspectos emocionais e racionais nas suas mensagens. Para isso, precisa 

transformar informações objetivas com relação às intenções do anunciante em mensagens nas 

quais são usadas representações simbólicas que toquem o universo dos receptores, com a 

intenção de motivá-los a obter o objeto ou serviço anunciado.  
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A publicidade estabelece e promove diversas empresas de maneira constante e 

continuada ao longo de anos e, assim, contribui para acrescentar valor ao produto e torná-lo 

diferente dos seus concorrentes. A publicidade ainda pode ajudar a promover fidelidade do 

consumidor com o produto ou serviço ao explorar corretamente em suas mensagens os valores 

e sentimentos do anunciante. Assim, pode ser criada uma forte ligação emocional que será 

determinante para a lealdade e comprometimento do consumidor. Pinho (1996) afirma que, 

“em mercados competitivos, a comunicação publicitária ainda pode evidenciar os possíveis 

custos existentes para o consumidor no caso da troca por uma marca concorrente, seja em 

termos de tempo, de dinheiro ou de riscos no desempenho do produto.” (PINHO, 1996, p. 53) 

As empresas fabricantes de cerveja em nosso país são um exemplo claro, pois a 

publicidade de cada empresa mostra a suas diferenças e os seus devidos posicionamentos; por 

exemplo, é a publicidade que faz entender a Skol como uma cerveja para ser bebida em 

momentos divertidos, já a Bohemia, para ser bebida em ambientes mais refinados, etc.  

 Para uma publicidade ter os seus efeitos e para representar um produto ou serviço de 

forma adequada e coerente, atingindo os objetivos do anunciante é necessário “incorporar 

informações sobre os receptores nas práticas de produção”, por isso, “os publicitários tentam, 

através do dispositivo da competência comunicativa, cativar nesse público uma certa 

admiração e simpatia com relação à publicidade” (PIEDRAS, 2009, p.75).   

 Os anúncios não se reduzem apenas ao objetivo comercial dos anunciantes, e sim são 

construídos por publicitários, que se apropriam de elementos que fazem parte do universo 

cultural dos receptores.  Os mesmos procuram alguma identificação em hábitos, estilos, falas 

e entre outros aspectos familiares ao seu espectador. Carreira afirma que “é fundamental 

entender o caminho do significado, sua coerência como o produto e a correlação dinâmica 

com os valores do público” (2008, p. 92). 

 O emissor de uma mensagem publicitária descreve um produto, a marca ou o serviço 

para que uma técnica de linguagem, ou seja, imagem, movimento, cor, e entre outros; junto 

aos motivos e ao conteúdo, determinem a qualidade da comunicação ou da criação 

publicitária. Mas na batalha das vendas muitas vezes ganha a criatividade com os focos como 

a emoção e a razão. Para Cesar “a verdade é que qualquer artifício, bom ou não, é explorado. 

A cor é fator predominante nessa guerra, exatamente pela influência psicológica que exerce 

sobre nós, simples mortais.” (2006, p. 1991)  

 A fotografia também é um elemento importante para a publicidade, como diz Cesar “a 

fotografia não apenas faz com que os consumidores se lembrem dos anunciantes, mas 
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permitem que desejem o produto.” (2006, p.202) Um exemplo disso são as peças e campanhas 

publicitárias da Kaiser, que na maioria das vezes mostra a embalagem do seu produto com os 

seus detalhes.   

 Como se vê a publicidade é muito importante para os objetivos dos anunciantes serem 

atingidos e também para que o produto ou serviço tenha a sua divulgação perante o público e 

apresente suas funções e qualidades. 
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CAPÍTULO IV - METODOLOGIA  

 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo verificar se jovens consumidores de cerveja 

percebem a mudança de posicionamento da marca Kaiser, efetivada a partir de alterações em 

sua identidade visual e em materiais publicitários, nos últimos anos. Para conseguir alcançar 

tal objetivo, o estudo configura-se como de natureza qualitativa, porque segundo Manning, “o 

trabalho de descrição tem caráter fundamental em um estudo qualitativo, pois é por meio dele 

que os dados são coletados” (1979, p. 668). Para buscar a opinião de jovens, foram 

necessários procedimentos metodológicos como a seleção de materiais que seriam utilizados 

como referencia para a observação de alteração no posicionamento da marca e a escolha dos 

indivíduos que fariam parte do grupo. 

A coleta de dados com os jovens foi desenvolvida por meio de entrevista, que para 

Michel (2009, p. 42) é “considerada um instrumento de excelência da investigação social, 

pois estabelece a conversação face a face, de maneira metódica, possibilitando ao 

entrevistado, verbalmente, a informação necessária”. Para este trabalho, é utilizada técnica de 

entrevista de grupo focal, que se trata de uma 

técnica de avaliação apropriada para pesquisas, atitude, preferências, 

necessidades, clima, sentimentos. Essa técnica, conhecida como entrevista 

em profundidade, fornece informações qualitativas, e utiliza a entrevista em 

grupos de pessoas pertencentes ao ambiente de análise, como forma de coleta 

de dados. Cria-se um grupo de discussões, formado com cerca de dez 

pessoas, que têm características em comum e conhece o foco da discussão (o 

problema, a instituição, o objeto de interesse, enfim) para incentivados pelo 

moderador do grupo, conversar sobre suas ideias, sentimentos, valores, 

dificuldades, soluções, etc. (MICHEL, 2009, p.45). 

 

O grupo focal, segundo Michel (2009), propicia a interação entre os componentes do 

grupo, permitindo discussões que trazem opiniões de cada um, sobre o assunto em que está 

sendo tratado. Essa característica permite que as pessoas acrescentem informações, além do já 

planejado, sendo o pesquisador capaz de dirigir o debate de forma que se chegue aos 

resultados finais. É importante destacar que é necessário levar em consideração o perfil dos 

entrevistados; por esta razão elaborou-se um questionário para dar conta disso. 

Sobre a técnica de grupo focal, Costa (2005, p. 180) afirma que se trata de uma técnica 

que “permite a reflexão sobre o essencial, o sentido dos valores, dos princípios e motivações 

que regem os julgamentos e percepções das pessoas”. Assim, entende-se que esta técnica é a 
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melhor forma de os indivíduos selecionados apreciarem e discutirem mensagens publicitárias 

da marca para identificar se houve mudança no posicionamento da cerveja Kaiser. 

A análise de conteúdo – técnica utilizada para definir as peças publicitárias que seriam 

levadas ao grupo focal – praticamente se organiza em três fases, conforme Bardin: “a pré-

análise; a exploração do material; e para finalizar, o tratamento dos resultados” (2009, p.121). 

O corpus de análise, foi formado por diferentes peças; na pré-análise para formação do 

corpus, observou-se os seguintes critérios: a) por acessibilidade, uma peça audiovisual, um 

VT foi selecionado por fazer parte de uma campanha já veiculada em período anterior à 

aquisição da marca pela Heineken; b) outra mensagem audiovisual também foi levada ao 

grupo, mas neste caso retirada de uma campanha veiculada em 2013, na qual o 

direcionamento ao consumidor jovem já está mais perceptível; c) além dessas, outras seis 

peças foram apresentadas, veiculadas pela marca em meios impressos e online em 2013. 

A seleção dessas peças permite analisar as estratégias usadas nas mensagens visuais, 

textuais de anúncios e VT’s da atual identidade da Kaiser, ou seja, sua nova fase de estratégia 

de comunicação e posicionamento perante o público jovem. Duarte e Barros (2005) levam em 

consideração que na seleção de peças a analisar, o analista já define a importância do tipo da 

mensagem para responder as suas questões de pesquisa, por isso, o material selecionado para 

a apreciação dos jovens foi analisado em seu conteúdo textual e não textual a fim de que o 

pesquisador identificasse indícios que pudessem levar os membros da amostra a 

reconhecerem elementos isolados as mudanças de posicionamento da marca.  

O primeiro anúncio apresentado ao grupo de discussão, publicado na fan page (figura 

1), possui a nova identidade e posicionamento da marca Kaiser e contém a imagem 

fotográfica de três pessoas sorridentes, com fisionomias jovens, um homem e duas mulheres. 

O local do anúncio parece ser em uma mesa de um bar, em que os atores estão em horário de 

lazer e fazendo um brinde com copos de cerveja.  A imagem do produto está inserida sobre a 

mesa e o anúncio contém as palavras “bar, boteco, botequim.” posicionadas entre a letra “K“ 

e o símbolo “ } “ que fazem parte da identidade visual atual da cerveja Kaiser. Esse anúncio 

se encerra com a frase obrigatória para anúncios de cerveja “Se beber não dirija, não 

compartilhe com menores de 18 anos.” 
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Figura 1: Veiculada na fan page oficial da Cerveja 

 

O segundo anúncio apresentado, publicado na fan page da marca, se direciona ao tema 

“amigos”. Nele contém a frase como de certa forma dá um título da peça “Amigos: quanto 

mais, melhor!” e, como padrão dos demais anúncios virtuais da marca Kaiser, a frase está 

entre os elementos que representam a sua identidade visual, a letra “K” e o símbolo “ }”. No 

anúncio predomina a cor vermelha de fundo, fazendo a ligação com a sua identidade visual. A 

peça contém elementos gráficos, ou seja, desenhos de mãos de algumas pessoas, que estão 

segurando o produto representado por imagem fotográfica, transmitindo a ideia de um brinde. 

E como de padrão, a peça é finalizada também pela frase obrigatória “Se beber não dirija, não 

compartilhe com menores de 18 anos.”   

 

Figura 2: Veiculada na fan page oficial da Cerveja 
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Por terceiro, foi apresentado um anúncio impresso que contém diversos elementos 

visuais e textuais. Ele segue a mesma linha dos demais, mostrando sempre a sua cor, o 

vermelho. Nesta peça aparecem dois atores, sendo um dele o ator Marcelo Tas que mostra a 

imagem de um produto específico da cerveja Kaiser, “O chopp barril”. O ambiente de fundo 

que representa esse anúncio, além da cor vermelha apresentada. é um cenário de natureza, 

uma praia. Os elementos textuais também têm uma função importante para o entendimento da 

peça, eles são explicativos sobre o produto ali mostrado, como funções da sua embalagem e a 

qualidade do seu sabor, e também descreve uma brincadeira com os demais concorrentes. A 

frase “Se beber não dirija” também é mostrada com a lei para anúncios de cerveja. E para 

finalizar a peça, são aplicados ao layout o selo da cervejaria Heineken e a marca atual da 

cerveja Kaiser. 

 

Figura 3: Peça veiculada em mídia externa 

 

A quarta peça apresentada ao grupo tem por natureza a sua aplicação em mídia 

externa, front lights, expostos na cidade de Santa Maria-RS. Esta peça tem uma função de 

mostrar ao público a imagem da nova embalagem do produto em que a cerveja está 

oferecendo “O chopp Kaiser barril”. Ela é composta por duas imagens, uma que representa de 

modo ilustrativo o barril da concorrência e a outra, uma imagem fotográfica do barril Kaiser. 

A imagem do barril da Kaiser é composta por uma mão de uma pessoa que está utilizando o 

mesmo, além da representação de alguns cubos de gelos e de um copo que contém o líquido 
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retirado do próprio barril Kaiser. As informações textuais são poucas, como uma frase “Festa 

fraquinha rima com torneirinha.” e também a frase que anuncia o produto “Chegou a Kaiser 

barril, sua cerveja tirada como chopp.” e esta frase está entre os elementos “K” e “ }” da 

identidade visual da Kaiser. A sua cor predominante de fundo como nas demais peças é o 

vermelho e, para finalizar o layout, há o selo da cervejaria Heineken e a frase obrigatória “se 

beber, não dirija.” 

 

Figura 4: Peça produzia para front light 

 

O quinto anúncio é uma peça que tem por objetivo mostrar informações promocionais 

do produto com o antigo posicionamento e a antiga identidade e foi exposto em pontos de 

vendas e mostra em destaque a figura de uma mulher dentro de um copo vazio, com um 

ambiente de fundo que representa um balcão de um bar. Neste anúncio, como os demais 

citados, também predomina por tons de vermelho, que remetem a sua identidade visual. O 

anúncio contém apenas um item em elementos textuais que é a frase “Kaiser, sempre vai 

bem.” E para finalizar o layout foi inserida a imagem do produto e uma área circular branca, 

na qual seria inserido o preço do produto anunciado nessa mesma peça.  
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Figura 5: Peça impressa com a identidade visual antiga da cerveja 

E para finalizar o número de peças que foram apresentadas ao grupo, mais uma peça 

virtual. Esta peça também registra a imagem do barril da Kaiser, o líquido e um copo, com 

imagens fotográficas dos mesmos. As cores que compõem a peça são tons de cinza, o branco, 

o preto e de fundo, a cor vermelha. Os elementos textuais como um título da peça, é a frase 

“Chopp em casa sem frescura.” e o outro textual é a frase obrigatória “Se beber não dirija, não 

compartilhe com menores de 18 anos.” A mensagem do anúncio se completa por uma 

ilustração de um suposto celular manuseado por uma mão de uma pessoa. 

 

Figura 6: Veiculada na fan page oficial da cerveja 
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O primeiro VT “O Teimoso” (de agora em diante denominado VT “A”) apresentado 

aos entrevistados do grupo focal dessa pesquisa, já contém em seu cenário a nova identidade 

visual da cerveja Kaiser e em alguns pontos do cenário destaca-se a cor que representa o 

produto, o vermelho. A narrativa do VT acontece em um local fechado, com características de 

um bar frequentado por pessoas de classe média consumindo o produto no local; essas 

pessoas são homens e mulheres, em momento de descontração, ou seja, de muitas conversas e 

risadas; são pessoas com aspectos e estilos jovens. Na figura 7 pode-se ver um frame deste 

comercial. 

 O diálogo apresentado pelos atores é de fácil entendimento; esse diálogo acontece 

entre três atores, contando com a participação do garoto propaganda oficial da marca Kaiser 

Marcelo Tas, que desde a mudança na identidade visual em 2010, representa a marca em 

comerciais publicados pela mesma. Outro grande personagem nas imagens do VT “A” é o 

próprio produto, que ganha destaque na sua embalagem e no próprio líquido em copos, ambos 

em aspectos gelados, transmitindo ao espectador a imagem de um produto na temperatura 

ideal para ser consumido. 

 

 

Figura 7: Frame de entrada do VT apresentado com o novo posicionamento da marca Kaiser 

 

O segundo VT (VT “B”, apresentado em um frame na figura 8) apresentado ao grupo, 

se direciona para a temática do humor, assim apresenta diversos atores com estilos variados e 

engraçados como, roupas coloridas, penteados esquisitos e falas com gírias como, por 

exemplo, “Homem para mim, tem que ter pegada!” O VT “B” se apropria bastante da beleza 
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da imagem feminina, sempre dando um foco na paquera e na conquista, privilegiando 

representações de casais e beleza apresentados pela atrizes do comercial. 

 A iluminação de aspecto clara do VT mostra que as cenas acontecem de dia e não a 

noite como no VT anterior (O Teimoso), mas entre eles transmitem imagens semelhantes, 

como a imagem do produto sempre inseridas na maioria das cenas e o local em que o 

comercial se desenvolve, um bar. 

 Os atores em que atuam na história do comercial estabelecem um diálogo simples mas 

com características mais adultas, sem nenhum tipo de gíria na fala. Suas fisionomias 

transmitem um ar adulto, com corte de cabelo simples e até alguns atores com bigode ou  

barba. As roupas dos demais também são de certa maneira estilo adulto, como camisetas sem 

grandes estampas ou em cores extravagantes. OVT termina com a figura de uma das atrizes 

que participa da história contada, o produto está em sua mão, aparece a assinatura da cerveja e 

o seu slogan “Kaiser, essa é gostosa”.   

 

Figura 8: Frame de entrada do VT apresentado com o posicionamento antigo da marca Kaiser 

 

Por fazer parte dos objetivos da pesquisa de verificar se os integrantes do grupo 

percebem alterações na identidade visual da cerveja, aqui será apresentada a descrição das 

duas identidades. A antiga marca da cerveja Kaiser era constituída por um logotipo em 

vermelho ao fundo e o branco em seus elementos textuais. O seu estilo de fonte era sem 

serifas, formado por linhas retas e com cantos arrendados, grafado em letras minúsculas. A 

mesma também possuía sempre a letra “K” como destaque, como mostra a figura abaixo. 
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Figura 9: antiga marca da Kaiser 

 

A atual identidade visual da cerveja Kaiser apresenta cores como o vermelho em tons 

claros e escuros e a cor preta, que é aplicada ao slogan inserido abaixo do nome da marca, que 

é grafada em letras maiúsculas. O estilo de fonte do logotipo é sem serifas, formado por linhas 

retas, tendo representação de volume, como se as letras do nome fossem tridimensionais. A 

letra “K” e o elemento “}”como destaque é uma temática constante da nova identidade visual, 

como mostra a figura abaixo. 

 

 

Figura 10: atual marca da Kaiser 

 

4.2 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DO GRUPO FOCAL 

 

 Os dados a seguir foram obtidos em um encontro com um grupo de jovens que 

possuem características do público-alvo da pesquisa, ou seja, consumidores de cerveja, na 

faixa etária identificada como a que mais consome o produto. O encontro do grupo foi 

realizado em uma Sala de Estudos do prédio 13, no conjunto III do Centro Universitário 

Franciscano, na cidade de Santa Maria-RS, no dia 16 de maio de 2014.  
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No encontro com os jovens foi seguido um roteiro como guia para a obtenção dos 

dados qualitativos, constituído por dez perguntas abertas, para que os participantes do grupo 

tivessem a possibilidade de argumentação e exposição de suas percepções em cada uma delas. 

A amostra foi composta por duas pessoas do sexo feminino e três do sexo masculino com 

idades entre 23 e 27 anos, isso porque, de acordo com a pesquisa apresentada neste trabalho 

sobre o público consumidor de cerveja; 30% do público jovem que consome cerveja é 

formado por mulheres e o 70% restante é formado pelo público masculino. A amostra foi 

definida por conveniência e teve o número de cinco pessoas pelo fator da dificuldade de 

encontrar pessoas com as características desejadas em horários disponíveis para realização da 

pesquisa.  

 

4.2.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

  Com a finalidade de identificar alguns hábitos de consumo dos jovens foi aplicado a 

estes um questionário (apêndice A) momentos antes da realização do grupo focal. Os nomes 

apresentados abaixo são fictícios, para preservar a identidade dos participantes do grupo. 

Maria tem 25 anos, e está cursando Mestrado em Engenharia Ambiental. Reside com 

os irmãos e trabalha na sua área como engenheira ambiental e frequenta eventualmente locais 

como bares, boates, restaurantes e em casa. Consome cerveja reunida com os seus amigos e 

sua família, nestes mesmos locais citados acima. A mesma informou que quem decide a 

marca de cerveja consumida em casa, são os seus pais, quando eles estão presentes em sua 

residência; caso contrário são os irmãos que decidem qual marca irão consumir. Sua ordem de 

preferência nas marcas de cervejas tem a primeira opção à marca Heineken, a segunda a 

marca Budweiser e a terceira opção a marca Antarctica. A entrevistada afirmou acompanhar 

propaganda de cervejas, pela televisão especificamente, as propagandas da cerveja Heineken e 

lembra-se de alguns comerciais da cerveja Antarctica. 

Paulo tem 27 anos, sua escolaridade é terceiro grau completo, reside com os pais e 

trabalha no varejo. Frequenta semanalmente locais como bares, boates e restaurantes e, nestes 

locais, consome cerveja reunido com os seus amigos e sua família. Ele informou que quem 

decide a marca de cerveja consumida em casa, é ele próprio, pois é sempre sua tarefa fazer a 

escolha e a compra das bebidas da casa; caso ele não esteja em casa, é o pai quem decide qual 

marca de cerveja será consumida. Sua ordem de preferência nas marcas de cervejas tem a 

primeira opção à marca Original, a segunda a Heineken e a terceira opção, a Polar. 
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 O entrevistado disse que acompanha propaganda de cervejas, pela televisão, nos canais 

Globo e Sport TV. Também comunicou que acompanha mais os anúncios da cerveja 

Heineken em nível mundial e também acompanha algumas da cerveja Polar, pelo o seu estilo 

bairrista. 

Júlio, 23 anos, tem terceiro grau completo, reside com as irmãs e trabalha como 

administrador de empresas, frequenta mensalmente bares, boates e restaurantes e consome 

cerveja reunido com os seus amigos e sua família, nestes mesmos locais citados acima.  É ele 

quem decide a marca de cerveja consumida em casa, pois por ser o único homem da casa, é 

sempre sua a tarefa de fazer a escolha e a compra das bebidas. Quando não está em casa, são 

as irmãs que decidem qual marca de cerveja será consumida. Sua ordem de preferência nas 

marcas de cerveja tem a primeira opção à marca Antarctica, a segunda, a Heineken e a 

terceira opção, a Polar. O entrevistado acompanha propaganda de cerveja, pela TV, onde 

assiste programas de esporte e jogos de futebol. Júlio afirmou que acompanha mais a 

propaganda da cerveja Heineken. 

Mateus tem 23 anos e está cursando faculdade, reside com os pais e trabalha na área de 

vendas e marketing. Afirmou frequentar mensalmente locais como bares, boates e 

restaurantes, onde consome cerveja na companhia dos seus amigos. Ele assinalou que quem 

decide a marca de cerveja consumida em casa, é ele próprio, pois é a sua tarefa fazer a escolha 

e a compra das bebidas em casa, uma vez que é apenas ele que possui o hábito de consumir 

cerveja. Sua ordem de preferência nas marcas de cerveja tem a primeira opção à Quilmes, a 

segunda a Original e a terceira opção, a Polar. Mateus acompanha propaganda de cerveja no 

Facebook e também pela TV, nos canais Globo e Sport TV. Afirmou que acompanha as 

propagandas da cerveja Quilmes e também as da cerveja Polar e cita também que uma de suas 

lembranças em propagandas de cerveja é a vinheta da cerveja Heineken em aberturas dos 

jogos do campeonato de futebol da Champions League, transmitido na Televisão. 

Deise é irmã gêmea de Maria, portanto tem 25 anos. Assim como a irmã, está 

cursando Mestrado em Engenharia Ambiental, reside com os irmãos e trabalha na sua área 

como engenheira ambiental. Deise afirmou que frequenta eventualmente locais como bares, 

boates e restaurantes e nestes locais que consome cerveja reunida com os seus amigos e em 

família. Ela comunicou que quem decide a marca de cerveja consumida em casa, é o pai e a 

sua mãe quando a família esta toda reunida; caso contrário são os irmãos que decidem qual 

marca irão consumir. A Antarctica é a sua marca preferida, seguida pela Budweiser e como 

terceira opção, a Polar. 
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 A entrevistada tem acompanhado propaganda de cerveja pelo Facebook da marca 

Antarctica, e pelos meios de comunicação como a TV. Ela também comunicou que tem 

acompanhado os anúncios da cerveja Brahma e lembra-se também de alguns anúncios da 

cerveja Antarctica. 

 

4.3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS PONTOS DA DISCUSSÃO  

 

A primeira questão colocada para o grupo foi se haviam percebido a mudança (preço, 

sabor, imagem) na cerveja Kaiser a partir da sua aquisição pela Heineken. 

Na conversação nota-se que as opiniões foram parecidas. Maria afirmou que a marca 

Kaiser mudou sim; “ela ficou mais bonita, com uma imagem mais moderna”, disse Maria, que 

afirmou também que a Kaiser tenta se aproveitar da boa imagem da cerveja Heineken, 

principalmente em credibilidade de sabor, já Paulo teve opinião que a Kaiser mudou após ser 

adquirida pela cervejaria Heineken, pois demonstra isso em vários pontos diferentes do 

comportamento anterior da marca Kaiser. Ele afirma que hoje a propaganda da cerveja tem o 

foco no melhor sabor do produto e tenta sempre comprovar esse ponto com a marca da 

Heineken no fim dos seus anúncios. Ele acredita que isso acontece pelo fato de ela ser uma 

cerveja reconhecida pelo consumidor pela sua qualidade. “Em todos os materiais de 

divulgação da Kaiser, vejo a marca da Heineken!” disse Paulo. 

Nesse ponto inicial da discussão, os outros três participantes da conversa tiveram 

opiniões semelhantes aos demais citados anteriormente, concordando com que a Kaiser de 

fato mudou após ser adquirida pela Heineken, focando em mostrar em que na sua nova fase a 

sua prioridade é mostrar a sua qualidade em sabor. 

A respeito do preço do produto, todos afirmaram que não tinham total certeza, mas 

que achavam que não teve alterações em relação à fase anterior do produto, que a Kaiser 

continua com um valor destinado às classes sociais mais baixas, e que pelo fato de ser da 

Heineken não teve mudança nenhuma no valor do produto. “Não lembro, nunca comprei a 

Kaiser antiga!” disse Mateus. Aqui, nota-se que o produto, por praticar preço baixo, é 

percebido como um produto de linha popular. 

No segundo tópico da discussão, os participantes foram instigados a identificar os 

destinatários da publicidade da marca, como que os participantes do grupo percebiam o 

direcionamento da propaganda da mesma, ou seja, a qual tipo de público a marca deseja 

atingir na opinião de cada um dos entrevistados. Neste momento foram apresentados dois 
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VT’s aos participantes, veiculados pela marca, um com o posicionamento anterior e outro 

com o atual. Para facilitar a observação de detalhes dos comerciais, como as cores utilizadas, 

as falas, os aspectos pessoais, o enredo e os ambientes que constituíam as mesmas.  

Maria começa por uma comparação geral no foco de cada VT: em sua opinião, no VT 

mais antigo tinha uma proposta apelativa, como muitas outras cervejas brasileiras, pois 

associa o produto com a imagem de uma mulher bonita: “O da marca antiga é comum, como a 

de muitas outras cervejas, é apelativo a imagem de uma mulher bonita.” disse Maria. 

Ela também cita que o diálogo dos atores é de forma popular, frases simples com um 

texto fácil de ser entendido pelo público mais simples. Em relação ao segundo VT, ao da nova 

identidade visual, a mesma avalia que tem mais ligação com os dias de hoje, com um diálogo 

também popular, mas mais atual e que combina mais com um público de estilo descontraído e 

de certa maneira, apresenta uma mistura entre de jovens e adultos. Afirma que assim passa 

uma sensação de que o produto pode ser consumido em lugares de descontração, entre amigos 

em até mesmo em happy hours. 

Paulo notou pouca evolução de um comercial para o outro, quando disse que “Não tem 

muita diferença, acontecem no mesmo local!” e continua: “Mas o da nova marca tem uma 

situação mais jovem, que sempre quer a mais gelada!” Ele cita que os dois VT’s mostram o 

mesmo ambiente, o bar, e apresentam uma conversa informal entre amigos em um horário de 

lazer apreciando a cerveja. Ele cita que nota-se diferença no foco final da mensagem de cada 

VT: a nova identidade, foca em mostrar o novo sabor do produto, a importância do mesmo a 

ser consumido na temperatura ideal. Já o antigo apresenta um produto que completa a sua 

hora de lazer e descontração em grupo. 

 Também tratando do assunto, Júlio e Deise tiveram posições parecidas, destacando 

pontos como o diálogo usado em cada VT, que em suas opiniões o VT mais recente tenta 

registrar ações que acontecem com frequência no dia de pessoas com idade mais jovem, como 

por exemplo, a teimosia de um dos atores do VT atual da cerveja e o fato do mesmo não ter 

tradição por um produto que costuma consumir, e sim escolher por escolher como cita o 

comercial nas falas do tipo, “Garçon, uma cerveja, por favor. Qual? Ah, a mais gelada.”  

 Eles afirmam que essa é uma situação comum nos dias de hoje perante aos jovens que 

consomem cerveja, e que já passaram por situações parecidas como a que mostra o VT. Os 

mesmo tiveram uma única afirmação em relação ao primeiro VT – o antigo- da Kaiser, que 

foi o apelo em mostrar mulheres bonitas para atrair o público e não destacando a imagem do 

produto. 
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 Mateus não quis se pronunciar com detalhes em respeito ao primeiro VT, “Nada a 

comentar, nada de diferente de alguns outros comerciais que já vi de cerveja em minha 

opinião!” disse ele, mas já se tratando do VT atual da cerveja, ele relata que se sentiu mais 

envolvido pela propaganda; ou seja, já se identificou mais com as pessoas que compõem o 

comercial e também pela situação registrada. “Gostei do estilo das pessoas que mostrou o 

novo VT.” Ele também cita a nova imagem que a empresa quer passar, valorizando o seu 

produto e sem vergonha nenhum de comunicar ao seu público que a cerveja está em uma nova 

fase e com um novo dono, a Heineken.  

Após essa etapa da pesquisa o assunto já começou a fluir com mais facilidade, a 

conversa começa a se transformar em uma troca de opiniões entre os participantes do grupo, 

abrindo pautas importantes para a análise. Um dos pontos importantes para a pesquisa foi 

saber se os integrantes consumiam a cerveja Kaiser com os seus amigos, e o que os seus 

amigos achavam da cerveja. 

Essa questão envolveu uma opinião unânime do grupo, pois todos se posicionaram da 

mesma maneira, relatando que a marca não é tão consumida em situações como em reuniões 

com os seus amigos, ou mesmo nos encontros realizados em casa, ou em bares, boates e 

outros encontros entre eles. O fato que todos destacaram, é que hoje a cerveja ainda leva uma 

imagem muito denegrida, por causa da sua antiga imagem. Em situações de grupo, sempre 

tem alguma pessoa do mesmo para reclamar quando a Kaiser surge como opção, mesmo sem 

ter consumido a cerveja em sua nova fase. 

Assim eles citam que a Kaiser quase nunca é consumida em grupos de amigos que 

frequentam, que a marca, por essa imagem negativa que ainda possui, acaba se transformando 

em uma das ultimas opções a ser lembrada e consumida por seus amigos. 

Para reforçar a lembrança dos participantes do grupo sobre o assunto da entrevista, 

nesse momento foram apresentadas também, peças impressas e onlines publicadas pela 

empresa que administra a marca Kaiser. Assim pode-se entrar em mais um detalhe importante 

para o resultado final da pesquisa, a questão de o atual posicionamento da cerveja Kaiser 

valoriza o seu produto e suas promoções. 

Maria disse que, em sua opinião, a imagem do produto melhorou muito em relação à 

antiga, que demonstra uma imagem de um produto com mais credibilidade em sabor. Ela 

também nota que a marca traz uma ideia diferente em seu visual, se diferenciando das demais 

concorrentes, que é a exposição do seu slogan junto a sua marca. A entrevistada também se 

diz sentir-se muito mais o público-alvo da cerveja em relação a sua nova identidade visual. 
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 Os integrantes, Paulo e Denise, se mostraram também mais familiares em relação à 

nova identidade da Kaiser e como mostra e valoriza o seu produto. Eles destacam detalhes 

que as peças mostram em termos visuais e também em textos que compõem as peças atuais da 

cerveja. Como por exemplo, mostrar sempre suas as embalagens ou o líquido do produto 

sempre bem gelado, causando certo desejo no espectador de consumir aquele produto, que a 

imagem mostra com uma grande qualidade para se beber. “Cara, o modo que eles falam no 

VT é muito estilo jovem.” e seguiu: “E tu vê que eles estão sempre de frescura e sorrindo 

como a gente fica!” disse Paulo. “Esses anúncios eu notei que sempre mostra a cerveja, a 

embalagem.” disse Denise 

 Em elementos textuais, os dois sempre apontaram nas peças em que foram lhe 

apresentadas foi à temática da Kaiser barril “Sua cerveja com muito mais pressão”, e também 

em que na maioria das peças a Kaiser faz questão de divulgar o selo da cervejaria Heineken. 

Como já tinha sido discutido, a Kaiser, no ponto de vista dos integrantes do grupo se apóia na 

boa imagem de qualidade da cerveja Heineken, para também obter imagem de qualidade. 

  Já Júlio relata que sim, nota a nova proposta apresenta a cerveja em conceitos de uma 

nova qualidade do produto. Mas que muitos ainda não sabem, como ele mesmo, se é de fato 

verdadeiro que o produto sofreu novas alterações em sua fórmula, para assim possa ter mais 

qualidade que a anterior. Ele acha esse um ponto confuso e que a nova identidade ainda não é 

bem clara a esse ponto, e sim apenas afirma que o produto está em uma nova fase, com um 

novo dono, com mais qualidade, e não informa a mudança principal para o fator de maior 

qualidade. 

 E para finalizar essa questão, Mateus, como os demais também nota a nova proposta 

da cerveja e acha que isso é uma maneira ou estratégia da Heineken para alavancar as vendas 

do produto e melhorar a sua imagem e, assim, fortalecer aspectos nos quais a antiga imagem 

era mais desprestigiada pelo público, a qualidade. E para ele, nada melhor fortalecer a 

imagem de uma mudança ou de uma evolução, como construir uma nova proposta visual e 

suprir as necessidades que o produto possui. 

 Para reforçar as discussões, foram aplicadas questões que fosse de forma mais direta a 

cada integrante, como por exemplo, o que vinha a cabeça de cada um quando a marca de 

cerveja é a Kaiser, e se costuma tomar cerveja dessa marca. Nessa ocasião o grupo relata 

opiniões negativas em geral, e apenas um integrante relata que consome com frequência a 

cerveja Kaiser, por apreciar o produto. 
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 A justificativa do grupo em geral pelo não consumo da cerveja Kaiser, é bem mesmo 

pelo fator do gosto de cada um, os mesmos relatam que já é por ter um costume de consumo 

de algumas marcas que o levam pela escolha das mesmas. Eles afirmam que para eles na 

situação de consumo de cerveja, o hábito e a opinião da maioria das pessoas que forma um 

grupo X, acaba os influenciando para o consumo de certas marcas. Mas que se por ventura, 

nos dias de hoje, estiver à cerveja Kaiser sendo consumidos no grupo X, eles também 

consumiriam a cerveja sem problema nenhum. “Tenho minha preferência, mas eu tomo o que 

a galera está tomando!” disse Júlio. 

 Outra pergunta direta foi apresentada aos integrantes do grupo, com a possibilidade de 

identificação dos mesmos, como em situações apresentadas na propaganda da cerveja Kaiser. 

Isso para que possa ter mais uma analise e descobrir se as propagandas da cerveja Kaiser, de 

certa maneira atingem ou não o público jovem que foi alvo da pesquisa. 

 Denise relata que em alguns pontos já se identificou sim, como a maioria das cervejas, 

inclusive a Kaiser. Na sua opinião as cervejarias fazem essa referencia para que o seu produto 

crie certa aproximação com o seu público: ”Acho eu que é para nos atingir!” diz Denise após 

sorrir. No seu caso, o seu local preferido para consumir a bebida é em bares, com uma roda de 

seus amigos se divertindo e comemorando algo. E é assim que ela se identifica com algumas 

propagandas que já viu da Kaiser, que foram realizadas em bares, apreciando uma boa cerveja 

bem gelada e com muitas histórias, risadas e amigos. 

 Os três integrantes do sexo masculino do grupo, possuem opiniões muito parecidas em 

relação a essa questão, citando com destaque as atitudes e falas dos personagens dos 

comerciais em que já viram e lembram. Eles alegam que as cervejarias mostram em suas 

propagandas, locais que a cerveja é comercializada e consumida por grupos, como no caso, 

bares, festas e churrascos residenciais que concentram maior número de pessoas no seu lazer, 

ou seja, se divertindo. Paulo lembra: “Qual o bar que não tem um cartaz de uma cerveja!” 

São situações em que os três se identificam, pois é nesses ambientes que costumam 

consumir cervejas, além de consumir também em suas casas, mas independente do local, eles 

consomem o produto sempre acompanhado da família ou de alguns amigos. 

 Identificam-se com os diálogos do VT atual da cerveja Kaiser em que foi mostrado ao 

grupo, gostaram muito da naturalidade dos atores que representam uma atitude jovem de 

forma espontânea no VT, como até eles fazem quando chegam em um bar ou boate, e que o 

garçom pergunta, “qual a cerveja?” E eles, que sempre têm a sua preferência pelo gosto ou 

seu hábito de consumo, normalmente optam pela opção mais gelada. E finalizando a questão, 
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Maria opina que as cervejas tentam de certa forma construir ambiente e diálogos que convém 

o consumo de cerveja e que atraia o público que realmente consome esse produto.  

 Assim para fechar a analise das opiniões dos integrantes que formam este grupo, é 

importante saber em quais os meios que são frequentes eles verem os anúncios de cervejas, 

como por exemplo, na televisão, na internet, revistas, em patrocínios de futebol, bares, festas 

ou entre outros. Os integrantes do grupo em geral relatam que o mais comum de se ver as 

propagandas de cerveja é nos meios da televisão e internet, pois sempre há algum conteúdo 

divulgado por alguma marca de cerveja com temas atuais aos que estão acontecendo, como 

neste ano, em que a maioria envolve o futebol, em razão da Copa do Mundo em nosso país. 

 Na parte de patrocínios com a marca de cerveja, dois integrantes do grupo relatam que 

notam propagandas nas transmissões de TV sobre futebol, que normalmente quando estão 

olhando algum jogo percebem a exposição de marcas de cerveja. Até um deles cita uma 

propaganda que sempre está gravada em sua cabeça, que é a vinheta da Champions League 

transmitida na entrada dos jogos, e após sempre vem acompanhada da marca patrocinadora do 

campeonato, a Heineken. 

 As mulheres do grupo relatam que observam propagandas de cervejas mais expostas 

nos meios impressos, locais como boates e bares. Elas citam que especificamente sobre 

propagandas da marca Kaiser, vêem muito pouca divulgação e a última que lembram é de um 

comercial divulgado na TV, que é sobre o seu novo produto a Kaiser Radler. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa teve a finalidade de verificar a percepção de jovens sobre o novo 

posicionamento da cerveja Kaiser, que vinha adotando uma linha de comunicação direcionada 

ao público adulto e que recentemente tenta buscar a preferência de consumidores jovens. Tal 

posicionamento pode ser observado por profissionais de marketing e de publicidade – como é 

o caso do pesquisador, um estudante de publicidade e propaganda – mas perante a dúvida 

sobre se a nova atitude está sendo percebida pelo público-alvo pretendido, a partir da 

observação do pesquisador em relação a mudanças efetivadas pela marca Kaiser na sua 

identidade visual e na sua linha de comunicação publicitária, buscou-se, então, empreender a 

presente investigação. 

 Para dar conta dos objetivos do estudo, foram destacadas questões a respeito de marca 

– identidade e imagem –, posicionamento e publicidade, visto que o material publicitário 

criado e produzido para a Kaiser, assim como a apresentação de uma nova identidade visual 

tornaram-se realidade a partir da aquisição da marca pela fabricante de outra cerveja, a 

Heineken, que tem uma percepção de qualidade já consolidada no  mercado. O estudo, de 

natureza qualitativa, buscou as opiniões de cinco jovens consumidores de cerveja por meio de 

um grupo focal. Para estimular a percepção dos entrevistados sobre o novo posicionamento, o 

pesquisador apresentou peças publicitárias que representassem a mudança, as quais foram 

previamente analisadas em seu conteúdo textual e não textual.  

 As peças apresentam o produto, de uma forma geral, sendo consumido em ambientes 

frequentados habitualmente por jovens, já que a publicidade – como se viu – precisa encontrar 

identificação do público-alvo com o que representa em suas peças para estimular o desejo 

pelo que é anunciado. Como visto, neste caso, a marca Kaiser tem adotado uma linha de 

comunicação que reforça essa ideia, na medida em que participantes do grupo reconhecem os 

ambientes representados (e reconhecem-se neles) nos comerciais e nos anúncios veiculados na 

fan page. Os argumentos textuais reforçam o que é percebido nas imagens, uma vez que, nas 

peças de veiculação em rede social representa-se uso de aparelho celular – usado pelos jovens 

– relacionado ao consumo da cerveja e, em outra peça, mostra-se três jovens, provavelmente 

amigos, em torno do que parece ser uma mesa de bar. 

 Além disso, a percepção dos jovens entrevistados volta-se para aspectos que 

evidenciam a mudança de posicionamento da marca nos materiais audiovisuais, quando 

comentam as duas abordagens dos comerciais, nos quais o primeiro está com argumento que 
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privilegia uma situação de paquera e de relevância à beleza feminina e o segundo, atitudes dos 

jovens em situação de consumo, ainda que os cenários dos dois VTs sejam o mesmo, ou seja, 

um bar. 

Como citado no referencial teórico desse trabalho, os elementos gráficos e aspectos 

visuais ou textuais, são de total importância em uma construção de imagem, seja um produto, 

serviço ou instituição. Cada um deles possui sua importância de representação e significados 

ao seu determinado público, como se observou nas opiniões dos membros do grupo. 

As categorias de análise adotadas para este estudo foram a experiência dos jovens no 

consumo do produto, a percepção de imagem da empresa, o direcionamento da publicidade ao 

público jovem e a adequação das promoções de vendas do produto.  Além dessas categorias 

também tentou-se trazer as questões como a de aspectos visuais e narrativas utilizadas no 

material apresentado, como já se observou anteriormente.  

 Uma empresa deve sempre se diferenciar dos concorrentes em suas peças de forma 

relevante, para marcar seu posicionamento perante os consumidores. No caso da Kaiser, neste 

estudo, parece que o atual posicionamento não está devidamente marcado em algum atributo, 

pois percebe-se que apenas uma participante consome a marca, enquanto que os outros, ainda 

que estes resultados não possam ser generalizados – revelam que apenas fariam isso se o seu 

grupo de convivência adotasse a Kaiser como sua cerveja preferida. 

 Na busca de aproximação da imagem do produto com o público a ser alcançado, os 

VTs tentam mostrar cenas que costumam acontecer no dia das pessoas jovens e adultas, como 

em situações da escolha da cerveja em que vai consumir e as cantadas na mesa de um bar. 

Neste sentido, notou-se na argumentação e na reação de cada um, que percebem essas 

mudanças, mas que neste caso é um exemplo claro que ainda assim com todas essas 

transformações, a marca  não se fideliza junto a esse público nas horas de consumo de 

cerveja, ou seja, a marca Kaiser continua não sendo a marca de preferência dos mesmos. 

 Conclui-se, que o estudo atingiu o seu objetivo perante as opiniões adquiridas ao 

grupo focal. As informações adquiridas pela pesquisa perante as respostas dos entrevistados 

foi a de que a marca Kaiser hoje tem uma intenção de certa forma se identificar mais aos 

jovens. Ela se apropria em suas divulgações de características e situações joviais, para atrair 

de formas mais atrativa e identificada o público jovem/ adulto, e assim a serem consumidores 

do seu produto. Com isso percebe-se a força de uma imagem e da publicidade no 

posicionamento de um produto.  
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APENDICE 

Dados para a realização da Pesquisa de Grupo Focal do 

Trabalho Final de Graduação 

Curso de Publicidade e Propaganda 

João Felipe G. Alende 

Nome: 

Idade: 

 

1-Estudante: 

Ensino médio (  )  Técnico (  ) Faculdade  (  ) Outro: ________________________ 

 

 

2- Reside com: 

(  ) com os pais  (  ) sozinho  (  ) com colegas  (  ) Outro: __________________________ 

 

3- Se trabalha, qual a sua área? 

 

 

4- Freqüenta restaurantes, bares e boates? 

(  ) Sim ( ) Não  

Freqüência (  ) Semanalmente  (  ) Mensalmente  (  ) Eventualmente 

 

5- Quais ocasiões você mais consome cerveja? 

(  ) Reunido com os amigos  (  ) Sozinho em casa (  ) Em bares (  ) Em boates  (  ) Em família.   

Outros _____________________________________ 

 

6- Quem decide a marca de cerveja que você consome em casa? 

 

7- Sua ordem de preferência em marca de cerveja. 

1º_________________2°_________________3º____________________ 

 

8- Acompanha propaganda de alguma marca de cerveja pelo Facebook? 

(  ) Sim  (  )Não                   Se sim, quais? __________________________ 

 

 

9- Assiste TV? Se sim, quais programas ou gêneros? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

10- Lembra de algum comercial de cerveja? 

(  ) Sim  (  ) Não                   Se sim, qual? __________________________ 
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Pontos a destacar e a levar à discussão do Grupo Focal 

 

1- Vocês acham que a Kaiser mudou por agora ser da Heineken? (por exemplo, sabor, 

preço, imagem...) 

  

 

 

2- Para quais públicos são feitas as propagandas da marca? 

 

   

3- Nota-se características de estilo de vida jovem nos comerciais atuais da cerveja? 

 

 

4- As propagandas da marca estimulam ao consumo do produto sozinho ou com seus 

amigos? 

 

 

5- O que seus amigos pensam da Kaiser? 

 

 

6- Na sua família essa cerveja é consumida? 

 

 

7- A atual identidade valoriza o produto e suas promoções? 

 

 

8- O que vem a cabeça quando a marca é a Kaiser? Costuma tomar cerveja dessa marca? 

 

 

 

9-  Já se identificou com alguma situação apresentada em propagandas veiculadas pela 

cerveja? (reunião com os amigos, conversa de bar). 

 

 

  

10- Onde vê os anúncios da cerveja? 

TV – Internet – Revista– Patrocínios de esportes – Bar - Outros 


