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Terceira cerveja da Ambev continua 2,5 pontos percentuais abaixo da Nova Schin  
 
 
No relatório da ACNielsen específico por marcas, divulgado agora há pouco ao mercado, a 
Antarctica é confirma da como a marca que mais ganhou participação no mês de fevereiro. A fatia 
da marca subiu de 9,5%, em janeiro, para 10,5% no mês passado. Na briga pelo terceiro lugar 
com a Nova Schin, porém, a Antarctica continua longe ainda de alcançar o empate. A marca da 
Schincariol também aumentou sua participação de 12,6% para 13%, mantendo distância de 2,5 
pontos percentuais da concorrente. 
  
Com exceção de Antarctica e Nova Schin, todas as principais marcas do mercado sofreram 
declínio de janeiro para fevereiro. A Brahma recuou de 18,2% para 17,8% e a recém-
reposicionada Kaiser, de 8,9% para 8,3%. O pior desempenho foi o da líder Skol, que sofreu 
queda de 31,4% para 30,4% 
  
Comemoração 
  
Dentro da Schincariol, os resultados da ACNielsen foram recebidos em clima de festa, 
especialmente no momento em que travam uma guerra de nervos - e de publicidade - com a 
Ambev. Enfatizando sempre que seu alvo não é a Antarctica, mas a busca da segunda posição, 
hoje com a Brahma, a Schincariol acompanha a evolução da sua marca reposic onada nos últimos 
seis meses, quando a diferença entre Nova Schin e Brahma caiu dos originais 11,5%, em 
setembro de 2003, para 4,8%, em fevereiro. 
  
Nos bastidores, a companhia também credita o crescimento da Antarctica pela política de preços 
mais baixos para adquirir volume de vendas, ou a "compra de share", como se diz no jargão 
cervejeiro. 
  
Na Ambev a tradução dos números também recebe a mesma explicação: a Nova Schin cresceu 
mesmo no auto-serviço, baixando o preço das latas de alumínio. Por esse motiv o, as vendas em 
supermercados teriam ficado mais concentradas no período. Isso explicaria, no entender da 
Ambev, a queda de 0,6% - considerada pequena - da Brahma, cuja força está nos pontos-de-
dose. A expectativa é a de que o suposto sucesso comercial da campanha de Zeca Pagodinho, 
segundo a avaliação oficial da empresa em relação ao filme veiculado no final de semana passado, 
e a volta natural do combate entre as marcas nos bares, em março, farão a Brahma voltar a 
crescer.  
  
M&M on-line - acesso em 18/3/2004 


