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Máquinas de refrigerante 
fazendo manobras, pistas que 
remetem ao skate e um clima 
de arte urbana associada a es-
portes radicais e música. Este 
foi o tom escolhido pela Antarc-
tica para divulgar a segunda 
edição do Guaraná Antarctica 
Street Festival (GAS), evento 
que será realizado em 6 de 
setembro, em São Paulo.

Para chamar o público para 
o encontro, a DM9DDB, que 
detém a conta do Guaraná 
Antarctica, focou diretamente 
nos jovens, usando do artifício 
de passar sua mensagem por 
todos os canais com os quais 
eles estão em contato. “Eles são 
antenados e estão conectados 
a tudo ao mesmo tempo. Por 
isso, fizemos uma campanha 
multiplataforma”, explica o 
vice-presidente de criação, 
Rodolfo Sampaio. A comuni-
cação envolve filme para TV, 
anúncios em revistas de esporte 
e comportamento, adesivos em 
estações de metrô e muros e o 
portal gasfestival.com.br.

No comercial, uma máquina 
de refrigerantes se mistura a jo-

Refrigerante Schin é família
Novo conceito ressalta que a bebida agrada a todos, não só ao jovem
Lena Castellón

Guaraná Antarctica divulga 
GAS com estilo urbano

vens e anda de skate pelas ruas. 
No metrô, um grande painel, 
que simula uma pista de skate, 
é colocado no chão, convidando 
a manobras radicais. “Pudemos 
brincar mais com o conceito do 
festival e mostrar o quanto ele 
condiz com a marca Guaraná”, 
conta Sampaio.

A campanha entrou no ar no 
final da última semana e deve 
permanecer até a primeira se-
mana de setembro. A segunda 
edição do GAS oferecerá mais 
de 12 horas de atrações de es-
portes de ação, grafite, pintura 
urbana, além da apresentação 
de artistas como Bad Religion, 
Charlie Brown Jr. e Pitty.

Durante as atividades do 
festival também acontecerá a 
etapa classificatória do reali-
ty show GAS Sound, no qual 
várias bandas de garagem 
passarão por provas e testes 
em busca de um lugar no ce-
nário do pop-rock nacional. 
O programa será exibido pela 
Rede TV e foi idealizado com 
o apoio da empresa de eventos 
B\Ferraz.

Bárbara Sacchitiello

A linha Schin Refrigerantes 
está com um novo posicionamen-
to de marca. Ela ressalta o fato 
de ser formada por um amplo 
leque de produtos abrigados sob 
o mesmo nome — constituindo, 
portanto, uma família — e a ca-
racterística de consumo desse 
segmento de bebida: ela agrada 
a todos, dos pais aos filhos. Ao 
contrário do que normalmente 
faz o setor, que em geral mira a 
população jovem, a companhia 
passa a se dirigir para o grupo 
familiar. Isso está estampado 
na campanha que estreou no 
sábado, 16. Os filmes “Menino” e 
“Primo”, criados pela Lew’Lara\
TBWA, trazem a assinatura “Toda 
família tem Schin”.

O primeiro comercial mostra 
um garoto que pede um guaraná  
à mãe enquanto joga videogame. 
O filme revela, com humor, que 
o personagem é um tipo folgado. 
Em “Primo”, o protagonista é 
um parente inconveniente, que 
comete diversas gafes, como 
perguntar se uma mulher com 
quilos a mais está grávida. “Tra-
balhamos com situações que 
acontecem em qualquer família, 
como o primo sem noção”, afirma 
Marcel Sacco, diretor de marke-
ting do Grupo Schincariol.

Ele conta que o conceito é 
endossado por pesquisa feita 
com 3.500 pessoas, realizada no 
segundo semestre de 2007 e que 
orientou diversas estratégias da 
companhia. Uma parte desse es-
tudo apontou o comportamento 
das pessoas na hora de tomar um 
refrigerante. A partir daí, foi de-
cidido o novo posicionamento. 

Grande parte do consumo 
de refrigerantes está na garrafa 
PET de dois litros. Esse produ-
to é comprado principalmente 
pela mãe e servido na mesa do 
almoço, do jantar, em momentos 
em que o núcleo familiar se reú-
ne. “Há uma briga no mercado, 
que envolve muito a linguagem 
jovem. Nós nos apropriamos do 
território da família. Como dizem 
que família é tudo igual, retra-
tamos cenas em que as pessoas 
se identificam”, explica Márcio 
Oliveira, vice-presidente de ope-
rações da Lew’Lara\TBWA.

A estratégia do grupo inclui 
anúncios em revista, peças de 
internet, material de PDV e pa-
trocínio ao Video Music Brasil 
(VMB), premiação da MTV, em 
2 de outubro. Um dos destaques 
da comunicação é a reformula-
ção do site www.schinrefrige-
rantes.com.br. Quem entrar no 
endereço pode enviar uma foto 
da família, que irá compor um 
enorme mural.

Marcel Sacco acrescenta que 
os gigantes do mercado perten-
cem a grupos multinacionais e 
que os produtos têm marcas 
distintas para trabalhar. Com o 
Grupo Schincariol é diferente. 
Todos os refrigerantes se cha-
mam Schin. São nove varieda-
des na versão de dois litros. “Há 
um link entre a comunicação e 

a nossa família de produtos”, 
completa o executivo.

Na semana passada, saíram 
novos dados Nielsen (junho/ju-
lho). Schin Refrigerantes detém 
hoje 3,5% de market share, o 
maior de sua história. No último 
ano, o percentual de crescimen-
to da linha foi de 9,3%; o do 
mercado, de 5,3%. 

Com bom humor, comerciais colocam 

em cena membros da família que po-

dem ser folgados ou inconvenientes
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