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Em fase de mudanças desde o retorno do empresário Adriano Schincariol ao comando do 
Grupo Schincariol, a empresa abriu mão dos serviços da Y&R que atendia as marcas Nova 
Schin e NS2 (sabor limão) na última terça-feira (13), após longa reunião com executivos da 
agência. A empresa presidida pelo empresário Roberto Justus e cujo comando operacional tem 
à frente o executivo Marcos Quintela perdeu o negócio no mesmo dia em que renovou com a 
Rede Globo a cota de patrocínio para temporada 2010 da Fórmula 1 por R$ 56,3 milhões. 
 
Já as marcas premium Devassa, Eisenbach, Nobel e Baden Baden deixam a W/. Essas cervejas 
passarão a ser atendidas pela Mood, agência de ações promocionais e below the line que une 
Augusto Cruz Neto, Luiz Lara e Aaron Sutton. 
 
A conta da Nova Schin foi para a carteira de negócios da Euro RSCG Brasil, agência que cuida 
da comunicação do curso de idiomas Yázigi, onde estava o executivo Luiz Cláudio Taya antes 
de retornar à direção de marketing do Grupo Schincariol há cerca de três meses. 
 
A área de refrigerantes, linha de sucos prontos Fruthos e as cervejas Primus e Glacial 
permanecem na carteira da Eêw'Lara\ TBWA, na área de publicidade, e na Mood, para BTL e 
promoção. A Lew'Lara\TBWA também passa a coordenar a comunicação institucional do Grupo 
Schincariol, antes sob a responsabilidade da Y&R. 
 
A carioca Binder/FC+M permanece como fornecedora de publicidade para a cerveja Cintra. 
 
O principal motivo do rompimento do compromisso entre a Y&R e o Grupo Schincariol está 
relacionado a questões financeiras. Fonte do propmark não sabe detalhar os itens que 
terminaram culminando no rompimento, mas vê divergência em remuneração e custos de 
produção. Com verba total de aproximadamente R$ 140 milhões, o Grupo Schincariol pagava 
fee de R$ 500 mil por mês à Y&R. A agência ainda tinha as BVs (Bonificações de Volume) dos 
veículos. Thaya nega que o procedimento econômico tenha orientado a escolha da Euro RSCG 
Brasil. 
 
"O que nos motivou pela mudança foi a necessidade de mais oxigênio à marca Nova Schin, 
que vem revolucionando a comunicação de cerveja desde o seu lançamento, em 2003. 
Respeitamos o Cenp (Conselho Executivo das Normas-Padrão) e conhecemos os preços das 
tabelas de serviços. Esse é o desafio da Euro, agência que conheci durante o período em que 
trabalhei no Yázigi, na época atendido pela McCann Erickson. A Euro venceu a concorrência e 
nos indicou caminhos muito audaciosos. Ela nos apresentou uma proposta arrojada, criativa e 
nova, que coincide com o estilo do Grupo Schincariol. Optamos por não fazer concorrência 
porque ficamos muito satisfeitos com o caminho inovador e diferenciado que a equipe do 
Maurício Kato nos apresentou. Nossa decisão foi baseada nessas premissas. Agradecemos 
muito a Y&R pelo trabalho, inclusive pelo novo logo, mas optamos pela renovação", justificou 
Taya. 
 
A primeira campanha da Euro ainda não tem data marcada para entrar no ar, mas será 
relacionada ao verão e o primeiro flight deve ocorrer no final do mês de novembro. "Não 
podemos antecipar nada devido à concorrência", disse Taya, explicando ainda que a decisão de 
abrir mão da W/ foi difícil. "O Washington Olivetto é um dos maiores publicitários do mundo, 
mas Nobel e Baden Baden, por exemplo, exigem mais ações de BTL. Por essa razão optamos 
pela Mood, especialista nesses jobs", acrescentou Taya. 
 
A Euro RSCG Brasil envolveu os escritórios de Nova York, Londres e da Ásia na estruturação da 
proposta ao Grupo Schincariol, na expressão de Maurício Kato, diretor da agência no País. A 
parte criativa foi dirigida por Paulo Henrique Gomes. A agência atendeu a marca Cintra no País 
e globalmente a rede tem na sua carteira de clientes a cerveja mexicana Dos Equis. 
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