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Por que o Grupo Schincariol faz questão de manter de pé os pilares da marca Eisenbahn, que 
nasceu e cresceu voltada para o nicho de cervejas Premium. 

 

 

 

No começo desta semana, 20 jurados sentaram-se à mesa de um bar na cidade de São Paulo 
com a missão de avaliar 58 cervejas criadas artesanalmente por mestres amadores. A terceira 
edição do "Concurso Mestre Cervejeiro Eisenbahn", promovido pela cervejaria Eisenbahn, 
premiará o vencedor com 30 caixas de sua própria bebida, que será industrializada e 
comercializada em edição limitada.  

Iniciativas como esta reforçam o legado da família Mendes, que fundou a Eisenbahn em 
Blumenau (SC) há oito anos mirando, justamente, no lucrativo mercado de cervejas premium. 
O Grupo Schincariol, que adquiriu a cervejaria em maio 2008, procura manter as mesmas 
diretrizes deixadas pelos antigos donos. "Eles fizeram um trabalho brilhante, tanto de imagem 
de marca quanto de qualidade de líquido", garante Guilherme Moraes, diretor de Cervejas do 
Grupo Schincariol - que ostenta um market share de quase 12% no Brasil.  

Com menos de uma década de vida, as cervejas da Eisenbahn (são mais de dez tipos) já 
conquistaram pelo menos 20 medalhas internacionais. O reconhecimento fez com que o Grupo 
Schincariol buscasse uma maior capilaridade da marca - que antes era encontrada apenas na 
Região Sul. "A primeira coisa que fizemos foi colocar a Eisenbahn em nossa malha de 
distribuição direta e aumentar os pontos de venda", destaca Moraes. Ele garante que, hoje, a 
marca catarinense pode ser encontrada nas principais capitais do país, inclusive no sudeste - 
berço da Baden Baden e da Devassa, marcas premium que também pertencem ao Grupo 
Schincariol. 

Quando o controle da Eisenbahn mudou de mãos, um dos objetivos traçados pelo grupo 
cervejeiro paulista era triplicar a produção - que estava, então, em 1,8 milhão de litros por 
ano. Sem precisar quanto já foi investido na planta de Blumenau por "questões estratégicas", 
Moraes se limita a dizer que o incremento no volume está dentro das expectativas. "É uma 
marca de alto potencial, capaz de desenvolver números ainda mais expressivos", assegura. Na 
visão do diretor de Cervejas do Grupo Schincariol, apesar de a Eisenbahn estar conquistando 
novas praças, o principal mercado continuará sendo o sul. "Assim, evitamos qualquer risco de 
canibalização com Baden Baden e Devassa", explica. 

 



Questionado se a Eisenbahn poderá fabricar uma bebida mais popular, tal como aconteceu 
com a Devassa, que lançou a linha Devassa Bem Loira durante o carnaval passado, Moraes é 
enfático: "Ampliamos a distribuição, mas não com o sentido de massificar". 

Fonte: Amanhã. Disponível em: <http://www.amanha.com.br. Acesso em: 31 mar. 
2010. 


