
Meio & Mensagem — Que balanço você faz de seus dez 
meses na Schincariol?
Marcel Sacco — Tem sido fantástico. Quando topei 
o desafio, a grande expectativa que eu tinha estava 
relacionada ao tamanho do mercado de cervejas, 
mais especificamente. O outro desafio era a mu-
dança corporativa da Schincariol para o novo mo-
delo de gestão executiva. Isso me encantava muito. 
A gente concluiu esse processo de formação de 
diretoria nova em novembro de 2007. E tem sido 
uma experiência muito boa propor novos passos 
para essa companhia, que já é gigante, a segunda 
maior cervejaria do País. Eu tive experiência em 
empresas familiares (Bauducco) e nacionais — e 
também em multinacionais. A Schin é uma grande 
companhia nacional. Eu brinco que é quase como 
o startup de um gigante. 

M&M — Qual é seu principal desafio na Schincariol?
Sacco — Redefinir e estabelecer a nova cultura li-
gada à gestão. Há um desafio enorme, mais coleti-
vo, ligado ao nome da companhia. Na área de 
marketing, especificamente, meu grande desafio é 
dar um foco muito mais consumidor para a empre-
sa. Ela cresceu com uma visão muito mais indus-
trial, da fábrica para fora. E o grande desafio é in-
verter um pouco essa lógica. O que parece natural, 
mas forma um desafio muito grande, é entender o 

consumidor, conhecê-lo melhor do que nunca, e 
conseguir entregar ofertas relevantes.

M&M — Como fazer isso?
Sacco — Existem alguns passos importantes. Nos 
primeiros meses tive o trabalho de reorganizar a 
área de marketing. Trouxe um gerente para cuidar 
de cada uma das marcas da companhia. Havia qua-
tro gerentes de produto; hoje temos dez. Eles estão 
mais focados na marca e têm condições de entender 
a dinâmica do mercado e as necessidades do con-
sumidor. Uma outra coisa importante que a gente 
está fazendo é organizar áreas da empresa que não 
existiam. Por exemplo, criamos a área de “consumer 
insight”, que permite falar constantemente com os 
consumidores. A gente está indo à casa do consu-
midor passar momentos com eles nos bares, para 
ver como reagem, como convivem e como é o con-
sumo em uma festa. Tenho uma pesquisa para en-
tender o consumidor de bebidas 24 por 7 — desde 
a hora em que ele acorda, todos os dias.

M&M — Houve mudança no perfil do consumidor bra-
sileiro em busca de bebidas mais saudáveis?
Sacco — É uma coisa interessante. Se você pegar 
determinados segmentos de consumo que já tinham 
acesso a esses produtos (classes A e B), esse con-
sumidor começa a diversificar com mais foco em 

saudabilidade. Ele continua a consumir refrigeran-
te, e consome bastante até, mas busca opções de 
sucos, águas diferenciadas, chás. O consumo cres-
ce com mais força nestes segmentos. Na verdade, 
o que está acontecendo no Brasil é que, com a 
incorporação de milhares de consumidores que 
estão entrando no mercado com a estabilidade 
econômica, o mercado de refrigerante, diferente-
mente do resto do mundo, ainda cresce. 

M&M — Qual a maior diferença do mercado nacional 
em relação a outros países?
Sacco — O mercado de refrigerantes nos Estados 
Unidos tem declinado. No Brasil, além de ser dis-
parado o maior segmento de bebidas, ainda cresceu 
5% em 2007. Nos mercados emergentes, refrige-
rantes ainda crescem. Nos mercados mais maduros, 
os carbonatados (bebidas com gás) estão perden-
do força, enquanto as bebidas mais saudáveis 
crescem mais. Se você olhar o mercado de sucos, 
ele cresce há vários anos acima dos dois dígitos. É 
sem dúvida o maior crescimento do mercado de 
bebidas hoje. Em 2007, o mercado de sucos no 
Brasil cresceu 14%, que é um aumento muito for-
te se considerar que a expansão já vem acontecen-
do há uns sete, oito anos. Nós temos dois movimen-
tos na Schincariol: renovamos o Skinka, que é uma 
bebida mista (10% de suco de frutas) e que já tem 
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“A publicidade permite 

apenas que o consumidor 

faça comparação entre as 

marcas. Possibilita mostrar 

sua diferença. Privar o 

consumidor disso talvez não 

seja o caminho”

participação de 6,5% no mercado de sucos; e en-
tramos no mercado de néctar. A gente lançou a 
marca Fruthos no final de outubro, ainda com limi-
tação geográfica. Mas começamos bastante fortes. 
Em algumas áreas estamos com 4% a 5% de market 
share. Nossa meta é estar entre os três primeiros 
players de sucos do mercado nacional no final de 
2008. Isso significa dobrar nosso market share.

M&M — Vocês planejam lançar suco de soja?
Sacco — Estamos ainda preocupados em consolidar 
o crescimento do Fruthos. E não faria sentido en-
trar nas duas coisas simultaneamente porque temos 
de gerenciar isso na gôndola, comunicar. Agora, 
sem dúvida, é um crescimento que chama a atenção 
de todos os players. Ele cresce mais que o merca-
do de frutas, mas a base é minúscula. No ano pas-
sado cresceu 22%. O de refrigerantes cresceu 5%, 
mas é mais relevante porque tem penetração em 
98% dos lares brasileiros. Mas a gente vai estar 
sempre de olho nesse mercado de soja.

M&M — Qual é a maior ambição da Schincariol? 
Sacco — É se transformar em uma das duas maiores 
empresas de bebidas do Brasil. A Schincariol já é a 
segunda maior cervejaria do País. Quando se fala de 
bebidas em geral, estamos entre as cinco primeiras. 
E a gente quer estar entre as duas primeiras. Esse 
desafio é composto de dois pilares. Um deles é o 
portfólio de cervejas, que a gente complementou com 
a aquisição de Baden Baden, Nobel e Devassa, ao 
longo de 2007. O outro pilar é o negócio de não-alco-
ólicos. Já temos hoje um negócio bem importante, 
que é a Água Schincariol, a única que está no Brasil 
inteiro, com 14 fábricas. Dá uma presença que os 
concorrentes não têm. Temos o negócio de refrige-
rantes bastante completo. E estamos constantemen-
te olhando para qualquer opção alinhada a esse foco 
estratégico. Tem um foco muito importante também 
que é consolidar as marcas que adquirimos em 2007. 
Não adianta ficar colocando muita coisa para dentro 
de casa sem consolidar o que já temos. 

M&M — Neste ano, a marca investirá R$ 450 milhões 
em publicidade. Como você avalia as restrições à pu-
blicidade de cerveja?
Sacco — Na verdade nossa mobilização é feita atra-
vés das associações das quais a gente participa 
— eu estou falando de Abia (Associação Brasilei-
ra das Indústrias da Alimentação) e Abrabe 
(Associação Brasileira de Bebidas) — para ten-
tar conscientizar e esclarecer os prós e contras do 
mercado. A gente entende que o mercado brasilei-
ro de publicidade tem um trabalho bastante bem 
feito pelo Conar na auto-regulamentação. Eu acre-
dito na auto-regulamentação como a melhor ma-
neira de fazer o controle necessário. A gente en-
tende que alguns abusos ocorrem de vez em 
quando, e o Conar age rapidamente conseguindo 
ordenar o mercado. Nosso trabalho é de esclarecer 
como funciona o mercado. E os abusos vão ocorrer 
sempre, com ou sem legislação. A Schin tem feito, 
nos últimos três anos, campanhas de conscientiza-
ção de consumo. A gente entende que não é ne-
cessária a restrição de publicidade. Se pensarmos 
na restrição do tabaco, o mercado não diminuiu. O 
que aconteceu foi uma migração para marcas de 

preços mais baixos, porque não tem mais o traba-
lho de construção de marcas. Isso vai para o âmbi-
to do preço. E nem sempre se está jogando a favor 
do consumidor, porque algumas marcas não cuidam 
da qualidade. Não contribuem para a sociedade.

M&M — Quanto a publicidade influencia o consumo de 
cerveja?
Sacco — O consumo não está ligado à propaganda. 
Ele não aumenta ou diminui por isso. Eu vou te dar 
um exemplo claro. Há mais de oito anos o tamanho 
do mercado de cerveja estava estável no Brasil. O 
que a gente tinha eram 9 bilhões de litros, e já era 
assim havia vários anos. No ano passado o cresci-
mento foi muito grande, de quase 9%, e esse cres-
cimento tem um nome: aumento de renda. O 
consumidor com mais renda consome mais. E a 

publicidade nos últimos dez anos sempre foi inten-
sa. Ela permite apenas que o consumidor faça 
comparação entre as marcas. Por meio dela, uma 
marca como a Nova Schin, que apareceu há três 
anos, pode tirar participação de mercado de marcas 
consolidadas há décadas. Possibilita mostrar sua 
diferença. Privar o consumidor disso talvez não seja 
o caminho. Esse tipo de proibição pode interessar 
a uma ou outra marca. A gente entende que, para 
o consumidor, o direito à informação, à publicidade, 
é sagrado. E toda punição e fiscalização do gover-
no deve ocorrer. Uma coisa não elimina a outra. 
Entendemos que mais restrição não é necessário.

M&M — Como vai ser a comunicação da marca Schin-
cariol em 2008?
Sacco — Estamos trabalhando neste momento com 
a Y&R a comunicação institucional. Em 2009, a 

empresa completa 70 anos. Acho que a Schin tem 
uma oportunidade de contar um pouco mais as 
histórias boas, os projetos socioambientais, a ge-
ração de emprego. Nunca foi feita essa comunica-
ção da marca antes. 

M&M — A Schincariol tem quatro agências de eventos. 
Pode haver concorrências também em below the line?
Sacco — Em eventos temos Aktuell, Pepper, Mood 
e Loop, que estão sempre juntas. Elas tradicio-
nalmente trabalham com a gente. Em produção é 
saudável manter alguns parceiros, mas não estamos 
fechados para propostas e idéias. Nosso interesse 
é ter as melhores idéias na mão.

M&M — Como será o investimento em internet?
Sacco — Esta talvez seja a nossa grande oportuni-

dade. Estamos atrasados e precisamos cobrir essa 
diferença rapidamente. Também criamos um grupo 
pequeno, de três pessoas, para estratégias de web. 
Eu não diria que vamos investir mais na internet 
do que em mídia tradicional no próximo ano, mas 
mudanças começarão a ser percebidas. Menos 
importante do que saber quanto vamos investir é 
como vamos investir. Nós já investimos bastante em 
publicidade na internet. O que estamos querendo 
é um salto qualitativo, de como usar a realidade da 
web. Vários dos nossos targets têm mais contato 
com a internet do que com televisão. Mas a gente 
não acha que a maneira mais efetiva e única seja a 
publicidade. O que estamos buscando é participar 
de comunidades, estar em blogs e entender a lógica 
de conteúdo no YouTube. Conforme nos estruturar-
mos e começarmos a ter mais intensidade, talvez 
uma agência digital também seja necessária.
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