
Para não atravessar o samba e perder o 
ritmo de crescimento de 20% apresentado 
nos últimos anos, o Grupo Schincariol já 
deu início aos seus planos de marketing 
para a estação mais quente do ano, o 
pico de vendas do setor. Na sexta-feira, 
30, a empresa anunciou outra etapa da 
campanha de verão de Nova Schin, com 
a estréia do filme “Sunga”, criado 
pela Y&R. Mais dois comerciais 
irão ao ar ainda neste mês.

Já nos próximos dias 15 e 16 a 
companhia realizará o Nova Schin 
Folia, micareta (carnaval fora de 
época) que deve reunir cerca de 
30 mil pessoas no kartódromo do 
grupo, em Itu, no interior paulista. 
Além disso, a marca vai patrocinar 
o Enchanté, festa de réveillon 
comandada pela cantora Ivete 
Sangalo que acontecerá no Clube 
Espanhol, em Salvador, e contará 
com participação de Skank e Ban-
da Trem de Pouso.

A Nova Schin também inves-
te no festival de música Planeta 
Atlântida, que terá edições em 
Florianópolis (Santa Catarina) 
e em Atlântida (Rio Grande do 
Sul) no início de 2008, e nos car-
navais de Recife, Rio de Janeiro 
e Salvador, onde ainda estará 
presente no camarote da can-
tora Daniela Mercury. A marca 
será um dos patrocinadores das 
transmissões da folia de Momo 
da Rede Globo.

“Nossas metas para 2008 são 
aumentar a participação de mer-
cado e crescer dois dígitos. Para 
isso investiremos em novas aqui-
sições, na expansão geográfica e 
no fortalecimento das marcas”, 
projeta Fernando Terni, presi-
dente executivo da companhia, 
destacando que o grupo terá 
verba de R$ 1 bilhão para realizar 
investimento em 2008, o mesmo 
valor aplicado neste ano e o dobro 
do empregado em 2005 e 2006.

A Schincariol pretende en-
cerrar o ano com vendas da or-
dem de R$ 4,5 bilhões, superan-
do os R$ 3,6 bilhões registrados 
no ano passado. Segundo esti-
mativas divulgadas pelo grupo, 
sua participação no mercado de 
cerveja deverá fechar o exercí-
cio na casa dos 12,2%.

“Estamos entrando em um 
ano que será ainda melhor. A 
empresa está preparada, o time 
está pronto e o nosso desafio 
será fazer o grupo dar o próximo 
salto”, aponta o diretor de marke-
ting Marcel Sacco, lembrando do 
crescimento à época da campa-
nha “Experimenta”, em 2003.

A capacidade de produção 
da empresa de bebidas, que hoje 

Alta temporada
Schincariol investe no verão e em eventos 
musicais para ter crescimento de dois dígitos
Fernando Murad

chega a 4 bilhões de litros por ano, deverá 
ser ampliada com a inauguração, no pri-
meiro trimestre de 2008, da planta de Ho-
rizonte, localizada no Ceará. A unidade, a 
13a do grupo a entrar em funcionamento, 
recebeu aporte de R$ 160 milhões e terá 
capacidade de produção de 2 bilhões de 
litros por ano.

Terni: investimento no fortalecimento das marcas; 
ao  lado, comercial da cerveja Nova Schin Fo
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1287, 3 dez 2007. Negócios, p. 47.


