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As latas de cerveja de todo o portfólio da Schincariol começam a chegar ao mercado com selo 
de proteção já neste mês. A mudança foi adotada depois que a empresa percebeu a boa 
aceitação do acessório pelo público. "Vimos em um laboratório ao vivo com a Nobel, que 
adquirimos no ano passado e que já nasceu o selo, a importância que ele tem para o 
consumidor", falou Marcel Sacco, diretor de marketing do grupo Schincariol.  
 
A decisão de colocar o selo em todas as latas foi tomado em setembro do ano passado. Logo 
depois, a empresa começou o investimento pesado em equipamento. A Schincariol não divulga 
o valor investido na alteração das embalagens.  
 
Até o fim de junho, as 14 fábricas da Schincariol estarão adaptadas para selar as latas de Nova 
Schin, Glacial e Primus. O mercado do Nordeste é o primeiro a receber as novas latas. "A idéia 
é fazer a mudança suave. As duas latas estarão simultaneamente nas gôndolas até que a 
substituição seja natural", disse Sacco. 
 
A campanha publicitária do selo para a Nova Schin foi criada pela Y&R. A princípio apenas essa 
marca terá plano de mídia para o lançamento do selo. Os anúncios para mídia impressa já 
estão sendo veiculados.  
 
Polêmica 
No ano passado, o Sindicerv (Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja), que representa as 
cervejarias AmBev, Cerpa, Cintra, Kaiser e Dado Bier, divulgou uma campanha questionando a 
eficiência do selo protetor. A campanha citava um estudo do Centro de Tecnologia da 
Embalagem que dizia que quando a lata é armazenada em locais de pouca higiene ou em 
contato com gelo ou água suja, o papel de alumínio pode até contribuir para a contaminação. 
 
A campanha foi suspensa depois que a Cervejaria Petrópolis, fabricante da Crystal e da 
Itaipava, cervejas pioneiras no uso do selo de proteção, entrou com uma ação na Justiça. "Não 
seria tão pretensioso a ponto de dizer que a campanha surgiu porque a decisão da Schincariol 
caiu no radar da AmBev, mas foi uma reação ao crescimento da Cervejaria Petrópolis, que 
brigou pela suspensão da campanha, e uma tentativa de evitar essa embalagem que ela 
resiste em adotar", disse Sacco. 
Procurando pela reportagem do propmark, o Sindicerv não se pronunciou sobre a utilização do 
selo de proteção pela Schincariol. 
 
O gerente de marketing da Cervejaria Petrópolis, Douglas Costa, comentou a mudança nas 
latas da Schincariol. "Quando a Cervejaria Petrópolis lançou o selo higiênico, eu sabia que 
estaria ditando uma tendência. O comportamento normal de mercado, quando você introduz 
um benefício e um diferencial, é este ser incorporado pelo segmento. A Nova Schin vem na 
onda de outras marcas que também investiram no selo após a Petrópolis. Quem ganha com 
isso é o consumidor", concluiu. 
 
 
Leia mais: 
 
Cerveja faz ação no SPFW 
O Grupo Schincariol faz uma ação inovadora durante sua participação no São Paulo Fashion 
Week, que acontece nesta semana. Os visitantes dos dois bares do evento, patrocinados pelo 
grupo, poderão receber mensagens por meio do QR Code (QR é sigla para quick response). A 
decodificação é feita por meio do celular. Ao mirar a câmera do aparelho para a frase 
decodificada, o usuário recebe uma mensagem de texto com a tradução. "No Japão, essa 
tecnologia está nas ruas, é usada nas vending machines", conta Mareei Sacco, diretor de 
marketing do Grupo Schincariol. Segundo Sacco, essa tecnologia nunca foi usada em tamanha 
escala no Brasil. 
 



O QR Code será utilizado pelo Grupo Schincariol no SPFW para divulgação de produtos, como a 
nova versão da cerveja NS2. "Os visitantes também poderão escrever uma frase que será 
decodificada e impressa em uma camiseta que ele vai ganhar de presente. Quando andar na 
rua com o assessório, qualquer um poderá decodificá-lo". 
 
A comemoração dos 100 anos da imigração japonesa é tema dó SPFW. Por isso, o bar de 
cervejas foi desenhado sobre um trem-bala japonês. "Parte do desenho também está em QR 
Code". No bar de água, haverá um reciclômetro com 3 metros de altura que vai receber as 
'garrafas usadas pelos visitantes. "O plástico das garrafas pet vai virar tecido". 
 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 16 jun. 2008. p.4. 
 


