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Heineken relançou Kaiser com ênfase na 
tradição europeia e nova identidade visual

A Kaiser caminha para seus 30 anos de 
existência, e agora passa a ser produzida com a 
experiência de 145 anos da Cervejaria Heineken. 
Para marcar esse momento, o relançamento traz 
uma nova identidade visual e uma campanha que a 
apresenta como a “cerveja bem cervejada”, disposta 
a agradar o paladar de milhões de consumidores 
exigentes, oferecendo aos brasileiros um produto 
cuidadosamente elaborado. 

Para atingir a receita, que atende aos padrões 
da tradição cervejeira europeia, com seu 
amargor com personalidade, aroma pronunciado 
e espuma cremosa, é necessário um cuidado 
minucioso que começa com a  seleção criteriosa 
dos ingredientes. A Kaiser é assim, produzida 
com lúpulo aromático, água cervejeira cristalina, 
maltes selecionados e uma exclusiva levedura, 
desenvolvida especialmente para a Cervejaria 
Heineken pelo renomado Instituto Doemens, da 
Alemanha. O processo de produção é rigoroso, 
com uma fermentação sem pressa e armazenagem 
extrafria, acompanhado criteriosamente por 
mestres cervejeiros renomados em todas as etapas.  
Além disso, o controle de qualidade é realizado 
também pela Heineken na Holanda, que recebe 
mensalmente amostras para análise - o mesmo 
cuidado que a cervejaria tem com suas principais 
marcas ao redor do mundo. Um aval forte, poderoso 
e único que só a Kaiser tem.

“Tudo nesta vida pode ser bem cervejado! Com 
esta expressão nos referimos a coisas bem feitas, 
bem elaboradas, momentos bem vividos. É o caso 
do futebol bem futebolzado, de um abraço bem 
abraçado ou mesmo de uma explicação bem 
explicada.” comenta Mariana Stanisci, diretora de 

Marcas Mainstream da Cervejaria Heineken.
“Da parceria com a Cervejaria Heineken resulta 

uma cerveja única, que preserva sua essência 
tradicional e diferenciada, porém agora aprimorada 
em todos os aspectos” explica Mariana. “A 
Kaiser é bem cervejada porque é rica em tudo o 
que uma cerveja precisa para ter um excelente 
sabor: ingredientes rigorosamente selecionados, 
uma fermentação sem pressa e armazenagem 
extrafria garantem sua espuma cremosa e rica, a 
refrescância e o prazer de saboreá-la”.

A CERVEJA BEM CERVEJADA
O que faz uma cerveja ser bem cervejada é 

o cuidado com os detalhes para se alcançar a 
perfeição em cada lata e garrafa de Kaiser. O 
padrão europeu da Cervejaria Heineken não 
permite falhas, em qualquer uma das cerca de 
850 análises, o produto que não esteja dentro do 
rigoroso padrão de qualidade é descartado. Além 
disso, bem cervejada é a cerveja que mantém todas 
as suas características devido a uma armazenagem 
extrafria e não tem pressa em sua fermentação, 
exatamente como a Kaiser, que passa 15 dias em 
contato com uma levedura importada exclusiva da 
Heineken. E esse período não é interrompido em 
nenhuma circunstância.

Além da nova identidade visual das 
embalagens, que já estão nas gôndolas, uma 
campanha publicitária desenvolvida pela agência 
Fischer&Friends apresenta aos brasileiros o 
conceito da “cerveja bem cervejada”. O filme 
estreou no dia 27 de novembro, com uma estética 
diferenciada das tradicionais campanhas do 
mercado cervejeiro no país.
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Vodka Roskoff inova com Ice
Clima tropical pede bebidas mais leves, de baixo teor 

alcoólico, e prontas para serem consumidas bem geladas. 
Assim, a Roskoff, marca de vodka da Cereser já consagrada 
na região Norte, agora passa a contar com a versão Ice. A 
Roskoff Ice é levemente gaseificada, com presença marcante 
do limão, ideal para ser saboreada nas baladas, na praia, nas 
festas dançantes e em todos os momentos de descontração. 
O produto está sendo lançado com exclusividade nos Estados 
do Pará e Amapá. O destaque da Roskoff Ice é a suavidade e a 
pureza da vodka tridestilada e sete vezes filtrada. Todas essas 
características são proporcionadas pelos ingredientes de alta 
qualidade e um rigoroso processo de produção da Cereser. Para 
sentir o verdadeiro sabor do Ice, o produto deve ser consumido 
bem gelado, em temperatura abaixo de 0º C, o que o torna ideal 
para o clima tropical brasileiro.

O lançamento da Roskoff Ice terá suporte de ações de 
merchandising e promoções em rádio.

Seguindo a tendência da sustentabilidade, a Roskoff Ice vem 

De gole em gole...
» A Tirol comemora o sucesso de seus 
produtos no mercado paranaense, 
impulsionada pelo reconhecimento 
alcançado por sua marca junto ao público 
da Classe C, que detém os maiores 
índices de crescimento de consumo na 
economia nacional. De acordo com a 
pesquisa Top UP do Instituto Bonilha 
que aponta os vencedores do Prêmio 
Top of Mind, entre 2010 e 2011 nenhuma 
marca, de qualquer outro segmento 
da economia, conquistou tanto espaço 
na memória do consumidor popular do 
Paraná quanto a Tirol. O estudo revela 
que, entre os paranaenses da classe 
C, o índice de lembrança da marca na 
categoria Leite subiu 48%, bem acima da 
segunda colocada. Nas classes D e E, o 
crescimento de mind share foi também o 
maior com alta de 33%.

» De olho nas tendências do consumidor 
brasileiro, empresas fornecedoras de 
produtos e serviços aos fabricantes de 
bebidas correm contra o tempo em busca 
de diferenciação por meio da inovação e 
qualidade. Um exemplo de sucesso nessa 

busca foi dado pela Matrix Ingredientes 
no 2º Congresso Brasileiro de Bebidas. 
Com um estande completo, a empresa 
levou, além de pessoas capacitadas 
em atender aos clientes, uma inovação 
que promete mudar o conceito de 
refrigerantes no país: um composto que 
permite reduzir a quantidade de açúcar 
utilizada na produção de bebidas.

De acordo com o diretor da empresa, 
Clever Luiz Salvador, esta novidade 
motivou muitos fabricantes do setor que 
visitavam o Confrebras 2011. “A Feira 
foi muito positiva, tivemos uma ótima 
aceitação com a novidade do composto 
aromático que possibilita a redução de 
açúcar na fabricação de bebidas. Esse 
composto é fornecido pela Matrix em 
várias versões, de acordo com o perfil do 
cliente”, explica.

» Imagine chegar ao Outback, pedir Coca-
Cola Zero e ter direito a melhor mesa 
do restaurante, ganhar um banquete 
sem nem olhar o cardápio, receber o 
comprovante da conta já pago e ainda 
voltar para o trabalho de helicóptero. 
Surpreendente? Pois este é apenas um 
dos novos filmes que Coca-Cola Zero 
lança este mês, como parte da campanha 
Quanto Mais Zero Melhor, e explora o 
conceito de experiências improváveis 
a cada gole de Coca-Cola Zero, como 
no filme “Mecânico”, que marcou o 
lançamento. Trânsito engarrafado na volta 
para casa após o feriado. Melhor opção: 
parar para um lanche com os amigos no 

em embalagem ecologicamente correta, que 
utiliza 20% de vidro a menos na composição 
e requer menos energia para ser fabricada. 
Recicláveis, as novas garrafas são mais leves 
(pesam apenas 172g, enquanto os modelos 
standards tradicionais chegam a 220g), o que 
promove economia, facilidade no transporte e 
na distribuição. 

A nova Ice chega para complementar a família 
Roskoff, juntamente com a Roskoff Limão e a 
Roskoff T7. “Com a linha Roskoff vamos levar 
para a região inovações em matéria de vodka. 
Dessa forma, os consumidores locais contarão, 
cada vez mais, com produtos de alta qualidade 
com melhor preço e a confiança que marca 
vem transmitindo ao mercado desde o seu 
lançamento 1980”, afirma José Fontelles, diretor 
comercial da Cereser.

drive-thru do McDonald´s. No primeiro 
guichê, o grupo faz os pedidos, incluindo 
Coca-Cola Zero. Ao chegar ao guichê de 
pagamento, descobre que a conta já está 
paga. No último guichê, o grupo ainda é 
surpreendido com itens extras, entregues 
por um casal de atendentes-modelos. 
Pensa que acabou? Pois o casal ainda se 
oferece para lavar o carro e disponibiliza 
um guincho para rebocar o grupo para 
casa, enquanto todos curtem um DJ 
exclusivo no transporte, para que não se 
estressem no engarrafamento.

A parceria com Outback e McDonald´s 
vem mostrar que Coca-Cola Zero está 
cada vez mais presente no cotidiano 
dos consumidores, seja na hora de 
optar por uma refeição fora de casa ou 
reunir amigos para uma experiência 
gastronômica. Coca-Cola Zero altera 
radicalmente a rotina onde quer que seja 
consumida.

Leia as matérias completas no site 
www.bebidaseafins.com.br














