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A AlmapBBDO deve entrar ainda hoje com ação no Conselho de Auto-Regulamentação 
Publicitária (Conar), contra a Fischer América e Nova Schin. A agência dos sócios 
Marcello Serpa e José Luiz Madeira quer a suspensão do filme Teste cego, criado pela 
Fischer para o fabricante Schincariol. No comercial, todas as principais marcas de 
cerveja são expostas em um mesa, para que um ator realize teste cego de consumo. 
No encerramento, o personagem toma apenas a Nova Schin, sugerindo que não 
precisa provar mais nenhuma outra marca.  
 
No entender da AlmapBBDO, que atende a Antarctica e conta com o apoio da AmBev, 
donas das marcas Skol, Brahma e Antarctica, o esforço de comunicação da Nova Schin 
tenta desde o início eliminar a rejeição à imagem e o sabor do produto. Nesse sentido, 
o objetivo do filme seria o de ganhar aval indevidamente sobre as marcas 
concorrentes. Segundo a assessoria da Almap, cada agência entrará no Conar 
defendendo seu cliente. 
 
Filme de guerrilha  
 
Nas últimas semanas, a AmBev vinha acompanhando atentamente os passos da 
concorrente, tentando antecipar os desdobramentos da campanha Experimenta. A 
empresa acabou descobrindo a existência do filme denominado Teste cego na inscrição 
de um festival publicitário e deduziu que a Schincariol partiria para a comparação 
direta de marcas. Foi quando entrou em cena Marcello Serpa. O publicitário já tinha 
pronta a criação de um comercial batizado de Teste surdo, no qual fazia alusão direta à 
campanha da Nova Schin, em ação de oportunidade para a Antarctica. 
 
Certos de que a Fischer deflagaria no fim de semana um comercial comparativo, 
AmBev e Almap correram contra o relógio e produziram o comercial, que entrou no ar 
neste domingo, dia 16. No filme, um personagem tapa os ouvidos para provar um 
cerveja. Ao fundo, ouve-se um coro abafado de "experimenta", em menção ao 
posicionamento da Nova Schin. O texto do filme recita: "Existe muito barulho no 
mercado de cerveja". O personagem depois de provar a Antarctica, demonstra sua 
preferência pelo sabor, não pelo ruído do "experimenta". 
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