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Com cerca de 10% do market share setorial, equivalente a um negócio anual de R$ 
800 milhões, as Cervejarias Kaiser, fabricante das marcas Bavaria, Xingu e Kaiser e 
pertencente ao grupo canadense Molson, concentram suas energias para sair da 
estagnação de mercado na qual se encontra, como admite o diretor de marketing 
Marcello Toledo, há pouco mais de um mês na função. 
 
O executivo definiu na semana passada as agências Giovanni,FCB, para atendimento à 
Kaiser, e a Publicis Salles Norton, para Bavaria. Elas vão ser responsáveis pelo 
gerenciamento da verba de R$ 180 milhões do anunciante. As duas agências 
substituem a W/Brasil, contratada para substituir a Y&R em dezembro de 2003. 
 
"A gestão não é só da verba de mídia, mas de todo o orçamento de marketing. As 
duas novas agências serão consultoras das estratégias mercadológicas da Kaiser. O 
trabalho será de parceria total", disse Toledo. Além das vencedoras, participaram da 
concorrência a Age, Taterka, DPZ e Y&R. 
 
A prioridade é com a marca Kaiser. O briefing passado às agências esmiuçou apenas o 
problema enfrentado pela marca. Toledo passou a semana passada inteira em um 
banho de imersão com a equipe da Giovanni,FCB. A primeira campanha para tentar 
elevar a posição da cervejaria começa a ser veiculada na segunda quinzena de 
dezembro. 
 
A cervejaria vai concentrar cerca de 60% do seu budget de marketing no chamado 
Projeto Verão. A estação mais quente do ano é responsável por igual percentual das 
vendas anuais do segmento que movimenta cerca de R$ 8 bilhões a cada 12 meses. 
 
"A relação é proporcional", afirmou Toledo. "O que vamos fazer agora é uma grande 
execução de propaganda. Depois vamos pensar em posicionamento. A ação vai se 
desdobrar para todos os meios e fala com toda a cadeia de valor, da publicidade às 
ações de incentivo. A empresa se equivocou no passado. Isso não pode se repetir. É a 
hora da virada, mas não podemos esquecer que é um período de transição, no qual 
precisamos ser pertinentes e relevantes sem ter uma postura definitiva", acrescentou. 
O diretor de marketing da Kaiser admite que se a estratégia de verão, mantida sob o 
maior sigilo, for bem-sucedida, será continuada. "Em time vencedor não se mexe", 
argumentou. "Não nos interessa recall e volume de top of mind, a campanha deve ser 
vendedora". 
 
A ação de verão deve enfatizar a preferência pela cerveja mais gelada, transferindo 
essa responsabilidade para quem serve a bebida, o garçom. "O PDV terá importância 
vital no plano de reposicionamento das marcas", prosseguiu Toledo. 
 
O Carnaval da Rede Globo, cujas chamadas começam na primeira semana de janeiro, 
será uma das principais ações de mídia da cervejaria no verão. O investimento na cota 
foi de R$ 13 milhões. "Mas vamos comprar muita mídia avulsa para complementar o 
pacote", detalhou Toledo, destacando que fez questão de acompanhar pessoalmente o 
trabalho inicial da Giovanni. "Fizemos ajustes na proposta, especialmente na sinergia 
das ações". 



A vitória da Giovanni,FCB, segundo Toledo, não está relacionada com a presença da 
Foote, Cone & Belding na conta da cervejaria americana Coors, que terá seu processo 
de fusão com a Molson concretizado no próximo dia 27 de dezembro. 
 
"A base da escolha foi a qualidade, apenas isso. A Molson não participou da seleção. 
Várias pessoas opinaram, mas a decisão final foi minha e do presidente Fernando 
Tigre", disse Toledo. 
 
A Giovanni,FCB foi representada no processo seletivo por Fernando Campos (criação), 
Valdir Bianchi (criação), Ulisses Zamboni (planejamento) e Fernando Salles (mídia). 
"Vamos surpreender com uma comunicação ousada e pertinente. Nosso papel não é só 
com anúncios e comerciais, mas com toda a cadeia de marketing, das festas às feiras, 
por exemplo", finalizou Campos. 
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