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Meio & Mensagem — Os anos 2000 começaram bem para 
o grupo, com o case “Experimenta” e o lançamento de 
Nova Schin, que aumentou a participação de mercado da 
empresa. Em seguida, houve a Operação Cevada. Depois 
disso, a companhia iniciou o plano de aquisições que 
culminou com a compra de marcas como Devassa e Baden 
Baden. Qual o balanço da década para a Schincariol? 
Adriano Schincariol —  Com 18 anos comecei a trabalhar 
na companhia. Meus primos, meu irmão e eu tivemos 
uma visão um pouco diferente de mercado, de como 
funciona. A visão que meu pai e meu tio tinham era 
de crescer através da área industrial. Até determinado 
momento fez sentido. A partir de 2000, a companhia 
entendeu que era necessário voltar os olhos um pouco 
para o marketing, daí foi criada uma diretoria, que eu 
assumi. Fizemos uma análise de mercado e deixamos 
de construir uma das novas unidades previstas e 
direcionamos o investimento para a área comercial e 
de marketing. Foi aí que tivemos a mudança cultural. 
De uma companhia sempre voltada do portão para 
dentro, para uma olhando um pouco do portão para 
fora. Olhando mais para o produto, a marca, a imagem, 
a distribuição, o serviço. A cerveja Schincariol mudou 
completamente com a Nova Schin, em 2003. Mudou 
produto, clientes, estratégia. Hoje estamos em quase 
600 mil PDVs de todo o Brasil. Na época, tínhamos 
uns 450 mil. Temos um portfólio com 170 produtos 
dentre águas, sucos, refrigerantes e cervejas.

M&M —  Qual foi o desempenho da companhia em 2010 
e quais as perspectivas para 2011? O Carnaval em março, 
esticando o verão, deve ajudar a incrementar as vendas?
  
Schincariol —  Em 2003, quando eu assumi, estávamos 
com um faturamento próximo de R$ 2,3 bilhões. Em 
2009, fechamos com R$ 5 bilhões. Quase triplicamos 
o tamanho. E em 2010 tudo indica que vamos fechar 
com um crescimento na casa de dois dígitos, entre 
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“fusão e venda não estão nos nossos planos. Aquisições, sim”.
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10% e 12%. A PricewaterhouseCoopers deve fechar 
a auditoria dos números em março. O verão sempre 
ajuda, mas não é assim. No volume total do ano, re-
presenta pouco. Efetivamente, o consumo vai evoluir 
quando o recurso crescer. O consumo de bebidas, e 
de outros produtos em geral, está ligado à condição 
econômica do povo. Se o governo continuar com a 
política que está, vai faltar produto. Não só cerveja. É 
por aí que o negócio vai evoluir. Teremos Copa, Olim-
píada. Muito investimento virá para cá, e o volume de 
vendas vai crescer porque virá dinheiro. Existe uma 
demanda reprimida. O consumo per capita no Brasil 
é pequeno, em torno de 60 litros. Em alguns países da 
Europa chega a passar dos 150 litros per capita por 
ano. Nos últimos anos, temos crescido na faixa de 10% 
a 12%, e é o que esperamos para este ano.

M&M — Quais os planos de investimento para este exer-
cício?  
Schincariol — Investimos quase R$ 1 bilhão em 2010 
em expansão de fábricas, lançamento de produtos e 
aquisição de material para PDV. É um valor conside-
rável para um faturamento de R$ 5 bilhões. A política 
do governo tem ajudado. Temos uma grande parceria 
com o BNDES para fazer os investimentos. Para 2011, 
temos algum saldo residual dos investimentos assumi-
dos, mais voltados para as fábricas do Norte. Também 
teremos aportes em equipamentos até para poder 
acompanhar o crescimento do mercado. O número 
não está 100% fechado. Não será R$ 1 bi e nem R$ 50 
milhões, será um número considerável.

M&M — No início de 2010 o grupo anunciou investimentos 
da ordem de R$ 100 milhões para o lançamento da cerveja 
Devassa Bem Loura. A campanha, criada pela Mood e com 
a participação da socialite Paris Hilton, gerou muita re-
percussão e polêmica. Em termos de venda, o lançamento 
também foi um sucesso?  

Schincariol — Do mesmo jeito que existiu uma Schin-
cariol antes e depois de Nova Schin, existe uma Schin-
cariol antes e depois do lançamento de Devassa Bem 
Loura. Criamos uma visibilidade para um produto que 
era restrito, voltado a um público elitizado, AA. Nós 
o tornamos acessível para o público A/B — até então 
não tínhamos um produto para essa classe social. 
Nova Schin é mais B/C. O objetivo inicial de Devassa 
era causar um “frisson” e conseguimos isso com a 
Paris Hilton. O objetivo inicial não era sair vendendo 
horrores, até porque para você construir uma marca 
demora um tempo. Devassa já existia, mas na catego-
ria premium. Fizemos uma massificação do produto. 
Temos quase 35 mil PDVs já com o produto no Rio de 
Janeiro e em São Paulo. Entramos em pontos onde 
Nova Schin não entrava. Acho que é um sucesso. Em 
menos de um ano conseguimos fazer uma penetração 
que poucas marcas têm hoje no mercado nacional (a 
Schincariol não divulga dados de participação 
do mercado. A estimativa do mercado é a de que 
a companhia detenha entre 11% e 12% de share 
em cervejas).

M&M — No final de 2010 a companhia lançou a campanha 
do verão 2011 da Devassa Bem Loura sem Paris Hilton. 
Houve alguma mudança?  
Schincariol — Surpresas poderão vir (risos). Da mesma 
forma que procuramos trazer coisas novas, dentro da 
nossa estratégia, tanto para Nova Schin quanto para 
refrigerantes, águas e sucos, procuramos surpreender. 
Não temos o mesmo recurso da concorrência, temos 
de fazer o nosso dinheiro render duas, três vezes 
mais. Isso foi o que conseguimos com Devassa. Agora 
estamos estudando a ampliação da distribuição para 
outros Estados. É muito difícil conseguir com uma 
campanha só o estágio de pulverização, de conheci-
mento na mente do consumidor que conseguimos com 
Devassa. São mais de 96% de conhecimento de marca. 
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É um alto índice para uma marca que tem cerca de um 
ano de vida. Isso é uma coisa rara. Não divulgamos o 
valor de investimento. Mas é lógico que não investi-
mos R$ 100 milhões no ano passado para investir R$ 
5 milhões neste ano. O investimento continua.

M&M — E quais os planos para Nova Schin? Ela perdeu 
espaço desde o lançamento de Devassa Bem Loura?  
Schincariol — Da Nova Schin não se mexe em nada. 
Tem a vida dela, a verba, o foco e a estratégia, como 
todos os produtos da companhia. Continua sendo o 
Cervejão, que é o mote da campanha atual (a cam-
panha de 2011 entrou no ar em 29 de janeiro 
com Ivete Sangalo e uma série de celebridades). 
A grande dificuldade é achar conceitos que sejam 
pertinentes ao produto e que estejam já no ambiente 
do bar, e a campanha Cervejão está no PDV também.

M&M — De 2007 para cá, a companhia comprou marcas de 
cervejas premium como Baden Baden, Devassa e Eisen-
bahn. Concorrentes como Ambev, que promete para este 
ano a chegada de Budweiser ao País, e Heineken também 
têm investido na categoria. O crescimento do setor no 
médio e longo prazo estará baseado neste nicho?  
Schincariol — Com as cervejas especiais temos um 
brilhante na mão. Por isso estamos trabalhando com 
muito carinho. Esse mercado representa algo em 
torno de 4% a 5% no Brasil, enquanto que em países 
desenvolvidos 20%, 30%. Entendemos que esse é um 
mercado que vai agregar valor ao negócio. O consumo 
no Brasil ainda é pequeno, incipiente. Atrelado a isso, 
está a capacidade financeira. Mas se o País continuar 
evoluindo, crescendo, o consumo de produtos vai 
acompanhar. Após as aquisições continuamos com as 
mesmas plataformas, não mudamos a formulação, não 
mudamos o modelo de produzir a cerveja. Buscamos 
manter a essência e a estratégia das marcas. Aumen-
tamos a distribuição dos produtos. Essas cervejas vêm 
crescendo a taxas de 30% ano após ano. Eisenbahn, 
que é uma das cervejas mais premiadas do mundo, tem 
sua distribuição concentrada no Sul. A Baden Baden 
está mais focada em São Paulo. Já a Devassa está com 
uma visão mais nacional, pela questão do lançamento.

M&M — A partir da compra das cervejas premium o grupo 
entrou em um novo negócio, o de franquias. Qual o balanço 
da Sonar Serviços e Franquias (empresa criada pelo grupo 
em 2008 para cuidar da área)?  
Schincariol — A Sonar vem crescendo muito. Fechou 
2010 com 27 franquias de Devassa e Eisenbahn. Além 
disso, temos um bar próprio em São Paulo e outro no 
Rio de Janeiro (ambos com a marca Devassa), para 
manter um padrão.

M&M — Quando a Schincariol começou a produzir cerveja, o 
mercado era diferente. Hoje, existem duas multinacionais 
do peso de Ambev e Heineken, além de um grupo nacional 
como a Cervejaria Petrópolis que têm investido bastante 
em publicidade. Como o grupo se posiciona nesta briga? 
Schincariol — Todo ano atualizamos um plano estra-
tégico de longo prazo. Dentro disso, o objetivo da 
Schincariol é manter-se com pernas próprias. Con-
tinuar evoluindo, crescendo e gerando renda e em-
prego para nossos funcionários. Não temos planos de 
fazer fusão. Aquisição, sim. Estamos sempre de olho 
em oportunidades. Mas fusão e venda não estão nos 
planos. Nessa revisão estratégica sempre damos uma 
olhada geral no mercado em busca de oportunidades. 
Por exemplo, acabamos de lançar um produto de baixa 
caloria no Nordeste, o refrigerante Viva.

M&M — E qual a importância dos não alcóolicos para o 
grupo?  
Schincariol — Eles representam hoje em torno de 20% 
a 25% do faturamento da companhia. Na categoria 
refrigerantes estamos crescendo ano após ano com 

a marca Schin. Na água, somos líderes com a Água 
Schin com gás. Recentemente lançamos a Fyz, uma 
água gourmet, vendida em garrafa de vidro, para se 
tomar com vinho. Ela foi eleita a bebida oficial da 
Associação Brasileira de Sommeliers e é comercia-
lizada com exclusividade em restaurantes de luxo 
da Grande São Paulo e interior. A Schincariol é uma 
empresa de bebidas. Temos o patrimônio em cervejas, 
em águas e em refrigerantes. É uma empresa que 
procura atender o mercado como um todo. Estamos 
crescendo a taxas maiores no não alcoólicos do que 
no alcoólicos. Estamos conseguindo crescer acima do 
mercado. Em refrigerantes estamos crescendo cerca 
de 30% nos últimos três anos. Em sucos, temos o 
Fruthos e o Skinka, que é uma bebida mista que em 
algumas regiões mais que dobrou o volume de venda 

ano contra ano. Estamos conseguindo um bom espaço 
com esses produtos.

M&M — Quais os planos de marketing da companhia para este 
ano? A verba vai aumentar?  
Schincariol — Estamos acompanhando um pouco o que 
o mercado está fazendo. Essa parte de internet. Esse 
aspecto mais relacional com o próprio consumidor vem 
aumentando, e temos de acompanhar isso. Mas não 
faremos nenhuma mudança drástica em relação ao ano 
passado. Lógico que teve Devassa, que foi o ponto fora 
da curva. Vamos investir em Devassa novamente, mas 
um volume menor. O percentual do faturamento que é 
investido em publicidade se mantém. Não abrimos núme-
ros. Só divulgamos nos lançamentos de Nova Schin e de 
Devassa Bem Loura (de acordo com o ranking Agên-
cias & Anunciantes 2010, o investimento em mídia 
da Schincariol em 2009 foi de R$ 54,2 milhões, o que 
representou uma queda de 42% em relação a 2008).

M&M — Em que fase está o plano de internacionalização 
da empresa? No ano passado vocês contrataram a Euro 
RSCG Buenos Aires.  
Schincariol —  Eles fazem um trabalho de entender o 
mercado de alcoólicos e não alcoólicos lá. Temos um 
carinho pelo Mercosul. Mas nosso foco é o Brasil. Te-
mos um braço de exportação dentro da área comercial, 

mas ele ainda é pequeno. Estamos mapeando alguns 
mercados para poder atuar. Exportamos para alguns 
países do Mercosul e da Europa. Vamos mapear outros 
países para entender e ver como colocamos isso no 
nosso plano de longo prazo. Estamos lá fora com Nova 
Schin, refrigerante Schin, Água Schin e Fruthos. As 
vendas representam cerca de 2% do nosso faturamen-
to. Entendemos que no Brasil temos muitas oportu-
nidades ainda. Ir para fora é algo para o longo prazo.

M&M — Qual o papel das agências no movimento de cres-
cimento da companhia?  
Schincariol — Hoje estamos com a Binder, no Rio de 
Janeiro, cuidando de Cintra. A Mood cuida de Devassa, 
não alcóolicos e algumas especiais. E temos a Euro, 
que cuida da maior conta que é a Nova Schin. Toda 

vez que temos uma agência nova, eu, particularmen-
te, vou e quero conversar com o principal executivo 
e digo: aqui não é multinacional, não venha só tirar 
seu dinheiro no final do mês que isso não cola. Quero 
comprometimento, o seu time envolvido, você en-
volvido. Quero seu pessoal na rua, no campo, que é 
onde realmente acontece o negócio. As agências que 
trabalham dessa forma têm longa vida aqui dentro. O 
negócio acontece é no PDV, na rua, no bar, no balcão. 
PowerPoint não é nossa filosofia. Tem de ter transpi-
ração. Sair com o vendedor, ouvir os donos de bares. 
E essa é uma característica que nossas agências têm. 
São agências de comunicação que entendem do nosso 
negócio na essência.

M&M — No final do ano passado foi noticiado que a em-
presa demitiu oito diretores e mais de 150 profissionais, 
a maioria deles sendo do comercial. O que motivou esse 
processo?  
Schincariol — Com todas as aquisições que fizemos, é 
natural que venha toda a equipe junto. Mantivemos a 
estrutura, as equipes e não fizemos nenhum ajuste ao 
longo do tempo. Fomos entendendo, desenvolvendo 
qual o modelo adequado para fazer a gestão de tudo 
isso e, em outubro, “startamos” a mudança. Fizemos 
um ajuste natural, toda empresa faz isso. Foi para 
trazer à realidade que tínhamos antes das aquisições.

“O objetivo da Schincariol é 

manter-se com pernas próprias. 

Continuar evoluindo, crescendo 

e gerando renda e emprego 

para nossos funcionários. Não 

temos planos de fazer fusão. 

Aquisição, sim. Estamos sempre 

de olho em oportunidades.”

MM 1445 entrevista.indd   7 3/2/2011   19:34:33

ISIEmergingMarketsPDF br-espmclipping from 200.198.121.122 on 2011-02-08 05:49:52 EST. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmclipping from 200.198.121.122 at 2011-02-08 05:49:52 EST. ISI Emerging Markets.

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1445, p. 6-7, 7 fev. 2011.




