
A MAIS DIFÍCIL MIS
O novo presidente
da Schincariol
enfrenta o desafio
de polir a imagem
da empresa -
e fazê-la crescer
MARCELO ONAGA

U
MA DAS MAIS MARCANTES
características da cerveja-
ria Schincariol é sua capa-
cidade de surpreender. A
primeira demonstração
disso aconteceu em 2003.
Na época, a empresa não

passava de uma pouco conhecida fabri-
cante de tubaínas da cidade paulista de Itu.
que também produzia uma cerveja de qua-
lidade considerada duvidosa. Essa empre-
sa, então, anunciou que investiria 500 mi-
lhões de reais para lançar uma nova mar-
ca de cerveja, a Nova Schin. O produto
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não chegou a entusiasmar os consumido-
res mais exigentes, mas a Schincariol pra-
ticamente dobrou suas vendas e assumiu
a vice-liderança do mercado nacional, dei-
xando para trás a Kaiser (hoje nas mãos
da mexicana Femsa). Dois anos depois,
em junho de 2005, o talento para provo-
car surpresas manifestou-se novamente.
Dessa vez, porém, misturado a uma antes
latente vocação para arrumar confusão.
Seus controladores, entre eles o presiden-
te Adriano Schincariol, foram presos pe-
la Polícia Federal durante a Operação Ce-
vada. &ani acusados de comandar um es-
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SÃO DE TERNI
quema de sonegação de impostos. Após
quase dois anos de silêncio, a companhia
voltou a espantar aqueles que a considera-
vam um zumbi vagando num mercado am-
plamente dominado pela Ambev. No final
de janeiro, a Schincariol anunciou a con-
tratação do executivo Fernando Terni, prin-
cipal executivo da subsidiária brasileira da
Nokia, como seu novo presidente.

O estranhamento causado pela contra-
tação de Terni tem dois motivos. Primei-
ro, porque o executivo deixou um cargo al-
tamente visível numa das maiores multi-
nacionais de tecnologia para assumir uma

empresa imersa em problemas de reputa-
ção. Segundo — e provavelmente menos
importante — porque Terni não tem expe-
riência alguma no setor. Antes da Nokia.
que assumiu em 2001, ele foi presidente
da Intelig e passou mais de uma década na
ABB, empresa suíço-sueca que fabrica ro-
bôs e equipamentos para usinas de eletri-
cidade. Em nenhuma dessas ganhou fama
de reestruturador, algo que poderia chamar
a atenção de uma empresa que enfrenta os
desafios da Schin. Quando contrataram a
firma de headhunting Egon Zehnder para
buscar um presidente, não era Terni que os

Campanha da donos da Schincariol
Schin: tentativa tinham em mente.
de barrar a queda Ele foi o quinto da
de participação lista de sondados pe-

la companhia. Pes-
soas próximas à fa-

mília Schincariol dizem que, antes dele,
Antônio Maciel Neto, ex-Ford e hoje na
Suzano Papel e Celulose, Fernando Tigre,
ex-Kaiser, Augusto Cruz, que foi presiden-
te do Pão de Açúcar, e Dante lacovone, ex-
BCP, Motorola e Gradiente, foram procu-
rados e recusaram a proposta. Para garan-
tir que Terni aceitasse o convite e deixas-
se a prestigiosa posição na Nokia, a Schin
ofereceu um pacote financeiro poderoso,
que inclui participação numa possível ven-
da da companhia. "A presença de uma fi-
gura como Fernando Temi na Schincariol
é importante para dar credibilidade à em-
presa, mais até do que por sua capacidade
de gestão", afirma um dos mais respeita-
dos headhunters do país.

Sem experiência ern fabricar, vender ou
sequer beber cerveja — Temi é um apre-
ciador de vinhos e seus amigos dizem que
ele faz cara feia para um copo de chope
—. o executivo tem agora a mais difícil
missão de sua carreira. Ele chega à empre-
sa num momento particularmente difícil.
A participação de mercado vem caindo de
forma lenta, mas constante, desde o lança-
mento da Nova Schín. Do pico de 15,3%
em dezembro de 2003, caiu para um pata-
mar de 12% no fim de 2005. No ano pas-
sado, registrou a maior queda entre as cer-
vejarias, atingindo 11% do mercado em
dezembro. Em janeiro conseguiu uma le-
ve recuperação de 0,4 ponto percentual. A
situação é ainda pior se forem analisadas
algumas das principais praças de consumo
do país, como Rio de Janeiro e Minas Ge-
rais, onde houve quedas de 40% e 17,5%,
respectivamente. Em São Paulo a partici-
pação do grupo está estagnada em cerca
de 7%. "A Schincariol é extremamente de-
pendente do Nordeste, principalmente Ba-
hia e Pernambuco, e isso pode ser arrisca-
do", diz um analista do setor. "Se um con-
corrente deflagrar uma guerra de preços
nesses locais, a margem de lucro deles po-
de sumir." Em Pernambuco a cervejaria é
dona de cerca de 35% do mercado, e na
Bahia sua participação passa de 40%.

A tarefa de reconquistar mercado tor-
na-se ainda mais difícil numa empresa com
tantos problemas de imagem desde a pri-
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bebidas

são de seus donos, em 2003. Hoje a Schin-
cariol enfrenta uma enorme dificuldade em
abrir canais de diálogo oficiais com qual-
quer esfera de governo. A obtenção de em-
préstimos no BNDES é um exemplo dis-
so. No início de 2005, a companhia havia
conseguido um financiamento de 227 mi-
lhões de reais, mas recebeu apenas 93 mi-
lhões do total. Após a prisão dos donos, o
restante foi retido. No ano passado, a cer-
vejaria conseguiu a liberação de apenas 90
milhões de reais. Para se ter uma idéia, a
rival Ambev levou nos últimos dois anos
cerca de 600 milhões de
reais. "A esperança dos
donos é que o histórico
do Terni ajude a recons-
truir a imagem da Schin-
cariol", diz um executivo
de uma das maiores con-
correntes da cervejaria. A
Schincariol já vinha ten-
tando recuperar espaço
com campanhas publici-
tárias. Recentemente, a
Schin contratou a canto-
ra Ivete Sangalo como ga-
rota-propaganda.

O maior desafio de
Terni talvez seja crescer
num ambiente em que os
concorrentes estão extre-
mamente fortalecidos.
Pode-se comparar o qua-
dro atual com o de 2003,
quando a Nova Schin foi
lançada. A única seme-
lhança entre os dois momentos é a presen-
ça dominante da Ambev. O resto é dife-
rente —e para pior no caso da Schin. Qua-
tro anos atrás, a Kaiser encontrava-se em
pleno declínio. Hoje, a Femsa investe pe-
sado em sua tentativa de reconquistar mer-
cado. Além disso, a Petrópolis, que era ir-
relevante em 2003, tornou-se a sensação
do mercado, com o crescimento mais ace-
lerado entre as líderes. Para completar o
quadro desfavorável, os rivais contam com
uma vantagem importante: têm diversas
marcas para competir. Ter mais de um ró-
tulo forte é fundamental, principalmente
em um mercado dominado pelo quase mo-
nopólio da Ambev, dona de quase 70% das
vendas. A própria Ambev tem quatro mar-
cas para disputar a faixa mais concorrida,
com Skol, Brahma, Antarctica e Bohemia.
A mexicana Femsa tem Kaiser, Bavária e,

mais recentemente, lançou a Sol, Com di-
versas marcas fortes, a Ambev pode redu-
zir drasticamente o preço de uma delas pa-
ra barrar o crescimento de uma rival e man-
ter inalteradas as margens das outras três.
A Schincariol não tem como fazer isso.
"A estratégia de centralizar todos os esfor-
ços em uma só marca fez sentido no iní-
cio", diz um publicitário que atua no se-
tor de bebidas. "Era importante investir
muito dinheiro para construir uma marca.
Mas isso tem um teto e agora é preciso di-
versificar." Hoje, a Nova Schin tem 10,4%

de participação no mercado, enquanto as
outras marcas da companhia, como Pri-
mus e NS2, somam apenas 1%. Recente-
mente, os donos da Schin parecem ter de-
cidido enfrentar esse problema. A compra
da microcervejaria Baden Baden já é par-
te do processo de ampliação do número
de marcas, especialmente no rentável seg-
mento premium, dominado pela Bohemia.

A CONTRATAÇÃO DE TERNI reforçou en-
tre concorrentes e varejistas a percepção
de que a Schincariol está se preparando pa-
ra a venda. Nos últimos dois anos, a con-
sultoria americana McKinsey vem lideran-
do uma reorganização da empresa. Os con-
troladores chegaram a tentar pagar parte
da dívida de mais de l bilhão de reais que
têm com o Fisco, rnas foram desaconse-
lhados por seus advogados. Apesar de re-

solver seus problemas com a Receita Fe-
deral, o pagamento seria encarado como
uma confissão de culpa, o que prejudica-
ria os sócios no processo que respondem
por corrupção e formação de quadrilha. A
chegada de Terni e a aura de seriedade que
vem com ele são vistas como uma espécie
de último movimento nessa fase de prepa-
ração. A maior candidata à compra é a sul-
africana SAB Miller. Alguns dos princi-
pais executivos da empresa já estiveram na
sede da Schincariol conversando com os
sócios da cervejaria. No fim do ano passa-

do, com o pretexto de co-
nhecer o mercado de re-
frigerantes, diretores en-
viados pelo presidente da
empresa, Granam Mac-
kay, estiveram novamen-
te no país. O interesse, na
realidade, era a Schinca-
riol. Os executivos reuni-
ram-se com diversos re-
presentantes do setor, in-
clusive ex-diretores da
Ambev e agências de pu-
blicidade com tradição na
área, e fizeram perguntas
à exaustão sobre o grupo.

A hipótese de venda
da Schin é negada pelo
presidente de seu conse-
lho de administração,
Adriano Schincariol. Se-
gundo ele, a intenção é
voltar a crescer com re-
cursos próprios. "Se eu
for visto conversando
com o representante de
alguma cervejaria, é por-
que estou comprando",
afirma. Há notórias difi-
culdades para trilhar es-

se caminho. A empresa precisará levantar
recursos para pagar todos os débitos com
o Fisco e, ao mesmo tempo, investir em
novos produtos. Diante desse cenário, ou-
tra hipótese aventada é a abertura de capi-
tal. Assim, a Schincariol aproveitaria o mo-
mento fabuloso do mercado de capitais pa-
ra levantar dinheiro e crescer — isso, cla-
ro, se os investidores estiverem dispostos
a colocar seu dinheiro numa empresa ain-
da cercada de tantas dúvidas. Em qualquer
uma das hipóteses, Fernando Terni terá à
sua frente um pacote de desafios que pou-
cos teriam disposição para enfrentar. •

Fábrica da
Femsa: a
concorrência
aumentou

78 WWW.EXAME.COM.BR 28 DE FEVEREIRO DE 2007

Text Box
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