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Em tempos de lei seca, os fabricantes de cerveja continuam a comemorar os bons resultados. 
O mercado brasileiro que sempre foi muito concentrado - 97,2% do market share está nas 
mãos de quatro companhias - está começando a se pulverizar, com o aparecimento de novos 
players no cenário. Com isso, as empresas inovam e querem garantir maior participação. Esse 
é o caso do Grupo Schincariol, que anunciou ontem sua aposta em cervejas premium, um 
mercado ainda novo e pouco explorado no Brasil. Apenas 4,5% do consumo nacional é 
proveniente desse segmento, o que demonstra o amplo espaço que existe para crescimento. 
"A participação da empresa ainda é pequena e o volume ainda não é muito grande", afirma 
José Augusto Schincariol, membro do Conselho Administrativo da empresa. Todos os 
investimentos no setor são bens justificados. O crescimento anual das cervejas da marca 
premium chega a 80% no mercado brasileiro.  
 
A estratégia da empresa para a entrada nesse mercado, que movimenta aproximadamente R$ 
2 bilhões ao ano iniciou-se com aquisições. Em 2007, a Schin comprou a Baden Baden - a 
primeira aquisição da história da Schincariol - e a Devassa. Em 2008, foi a vez da Eisenbahn. 
Os planos seguem a movimentação do mercado. De acordo com as empresas, essa categoria é 
a que mais cresce desde 2001. O crescimento do consumo dessa categoria de cerveja irá 
contribuir para o aumento do market share da empresa, que fechou o mês de julho com 
13,6%, atrás da AmBev, que no mesmo período registrou 66,7% de participação. 
 
Para garantir a expansão das marcas e, conseqüentemente, maior participação no mercado, a 
empresa anunciou ontem que irá ampliar a sua rede de franquias e que pretende inaugurar 
dez novas unidades franqueadas, no Rio de Janeiro e em São Paulo. "Nossa expectativa é 
atingir cem lojas até 2012", afirma Francisco Duarte, diretor-geral da Sonar, empresa criada 
pela Schin para a administração da área de franchising do Grupo. Segundo o executivo, a 
estratégia das franquias irá fortalecer a estratégia para o crescimento das cervejas premium 
da companhia.  
 
Um dos locais para novas lojas, em que a aposta é grande entre a empresa é a instalação de 
seis franquias do novo negócio no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, que 
estarão funcionando já no mês de outubro. "Nesse setor não temos concorrentes diretos." 
 
Segundo a Associação Brasileira de Franchising, o faturamento do setor de franquias no 
segmento de alimentação cresceu 17% de 2006 para 2007, com faturamento de R$ 7 bilhões 
no período. "O potencial de consumo das pessoas vem aumentando significativamente e isso 
motiva a Schincariol a olhar com mais atenção para o segmento de franquias", ressalta 
Francisco Duarte.  
 
Lei seca  
 
De acordo com executivos da Schin, a lei seca não afetou o volume de vendas. A pequena 
queda que foi verificada em alguns bares foi compensada com aumento em supermercados. A 
Baden Baden, por exemplo, teve seu aumento em auto-serviço incrementado em 150%.  
 
"A empresa percebeu que as pessoas estão bebendo no próprio bairro em que residem, por 
isso não houve queda", afirma Mário Medina, diretor de Canais Especiais do Grupo Schincariol. 
Ele lembra que os últimos três anos serviram para a construção das marcas da empresa e que 
a companhia ganhou "market share em volume e em valor".  
 
Além do mercado das cervejas premium, as tradicionais, com a marca Nova Schin à frente já 
conquistou o mercado nordestino, onde o Grupo detém mais de 60% de participação.  
 
Mesmo com a entrada de outras marcas no mercado, que podem até mesmo chegar com 
preços mais baixos do que os oferecidos pela Schin, a empresa não acredita em fortes 
impactos. "Nós estamos desenvolvendo cervejas diferentes. Temos produtos para trabalhar 
com as duas pontas do mercado", afirma José Augusto Schincariol. 
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