


Nova Schin teve impacto imediato e seu mote - "Experimenta!"-

é lembrado até hoje pelos consumidores. No mesmo ano, a 

empresa inaugurou fábricas em Goiás e Recife e lançou três 

novos produtos (dois refrigerantes e uma cerveja). Hoje, possui 

13 unidades industriais espalhadas por 12 estados nas cinco 

regiões do Brasil, um dos maiores parques fabris da América do 

Sul, capaz de produzir 4,5 bilhões de litros de bebidas por ano. 

Sobre essas e outras perspectivas, Adriano Schincariol, 

presidente-diretor da empresa e membro da família fundadora e 

controladora, e Luiz Cláudio Taya, diretor de marketing 

falaram em entrevista exclusiva para a HSM 

Management 

Desde a campanha "Experimenta!" em 2003, 

quando a Schincariol conseguiu um lugar 

ao sol no disputado mercado brasileiro de 

cervejas posicionando-se com alternativa ã 

tradição, a estratégia da empresa é associada 

à ousadia de marketing? 

Adriano Schincariol A ousadia está em toda parte: no 

desenvolvimento de produtos, na melhoria do atendimento 

-afinal, um de nossos maiores valores é a excelência na prestação 

de serviço-, na conquista de mais eficiência na produção, nos 

mercados alternativos. Queremos ganhar espaço no mercado de 

cervejas premium, que tem grande potencial, no de sucos e no 

de refrigerantes. 

Luiz Cláudio Taya Essa agressividade é nossa marca, e todo ano 

temos de criar algo de muito impacto. Em 2010, foi o lançamento 

da Devassa. É preciso ter campanhas ousadas e diferenciadas para 

chamar atenção, porque o consumidor é bombardeado 24 horas 

por dia com uma comunicação, em especial em nosso mercado. 

Mas, por trás da criatividade, há também um investimento forte 

em dinamizar a linha de fabricação, equipamentos, ampliar áreas 

de logística. 

Adriano Tanto é que, após uma temporada importante de 

aquisições e lançamentos, iniciamos também uma renovação do 

parque industrial, visando o suporte às inovações e à preparação 

da capacidade produtiva para os próximos anos. 

Sim, nos últimos dois anos vocês compraram as cervejas 

premium Devassa, Baden Baden e Eisenbahn. Se o mercado de 

cervejas brasileiro pode ser considerado um "oceano vermelho", 

porque muito concorrido, as cervejas premium, os sucos e os 

refrigerantes são "lagoas azuis"? 

Adriano Acho que sim. Vivemos no Brasil um momento de 

aumento na disponibi l idade da renda e de maior sofisticação do 

consumo e isso representa grande potencial de mercado. Entre 

as cervejas, o segmento premium é o que apresenta o maior 

crescimento no mercado de cervejas e f izemos questão de manter 

os processos de produção artesanais e as receitas originais, até 

porque os produtos dessas cervejarias exigem maior tempo de 

maturação e o uso de ingredientes especiais. Se alguém temia 

que a Schin os " industrial izasse" e os descaracterizasse, pode 

dormir tranquilo. Garantiremos a qualidade dos produtos ainda 

que isso limite um crescimento mais acelerado. Ao contrário, 

estamos reforçando o artesanal: temos iniciativas como o 

concurso Mestre Cervejeiro, realizado há três anos pela marca 

Eisenbahn, com o objetivo de premiar e valor izar o 

cervejeiro caseiro. 



Luiz Cláudio Vale f r i sar que nós preservamos as or igens e 

culturas das marcas que adquir imos, porque, nesse caso, a 

ousadia é conservar. Por exemplo, a E i senbahn teve a mística 

da marca mantida, com sua or igem catar inense e os va lores 

correspondentes. Não se tornou uma cerveja ituana ou 

cosmopol i ta. 

Adriano E as bebidas não alcoólicas também têm papel central 

na estratégia da Schincariol -e posicionamento bem definido. O 

Itubaína, o primeiro produto fabricado por ela, até hoje é o carro-

-chefe dos refrigerantes, como marca mais vendida do portfólio 

da Schin no Estado de São Paulo e com um status de "autenticidade 

regional". A água Schin, mais recente, é líder em águas minerais 

com gás e protagonista das ações de sustentabilidade da marca 

-tem que ver com a demanda por saúde. Há ainda a linha de sucos 

Fruthos, a bebida mista Skinka, e o novo Viva, nosso refrigerante 

de baixa carbonatação e baixa caloria, que concorre com H 2 0 e 

afins, e que estamos trabalhando no mercado do Nordeste. 

A empresa teve uma gestão profissionalizada durante dois anos 

e depois voltou às mãos da família, uma história que já vimos 

acontecer várias vezes no cenário empresarial brasileiro. 

Mas, na Schincariol, vocês tentaram manter o modelo de 

governança criado na gestão profissionalizada. Deu certo? O 

que aprenderam com isso? 

Adriano Aprendemos muito. A gestão adequada e profiss ional 

exerceu papel fundamental para o grupo, que hoje conta 

com um conselho de administração atuante, responsável 

pela definição e aprovação das estratégias de negócios, além 

de ampl iar e aperfeiçoar as boas práticas de governança 

corporat iva, que têm evoluído cada ano, forta lecendo os 

conceitos de ética, transparência e sustentabi l idade. Hoje, 

todas as operações da companhia estão integradas em uma 

plataforma online, de maneira un i forme e transparente e foi 

uma ótima experiência. 

Luiz Cláudio Eu não sou da família e posso garantir: mesmo 

com a família presente, a gestão é profissionalizada. As decisões 

são tomadas pelo conselho de administração, que tem membros 

independentes, além de dois da família, e ratificadas por 

auditoria externa da PriceWaterhouse Coopers. Princípios de 

responsabilidade social e sustentabilidade ambiental norteiam 

nosso trabalho nas comunidades e regiões onde atuamos. 



O que o sr. considera o pilar do modelo de gestão da Schin? 

Adriano A inovação e o empreendedorismo que acabamos de 

chamar de "ousadia" com um jeito de se relacionar que tem que 

ver com um ambiente familiar e de interior. Essas características 

sempre estiveram no DNA da Schincariol e nosso modelo de 

gestão segue a mesma linha estratégica. 

Além disso, somos ambiciosos; queremos durar, assim como 

uma família quer ter netos, bisnetos, tataranetos. E, como 

sabemos que só conseguiremos perpetuar a existência da 

empresa nesta sociedade cada vez mais exigente se focarmos a 

sustentabil idade, essa é uma preocupação crescente. 

O que é sustentabilidade para vocês? 

Adriano Começa por cuidar de estabelecer relações significativas e 

criar prosperidade para os diversos agentes que compõem nossa 

cadeia produtiva. Para que isso seja possível, um valor central são 



as pessoas: entendemos cada uma delas como indivíduo de fato e 

por isso efetivamente nos preocupamos com seu desenvolvimento 

permanente. Só colaboradores realizados podem prestar melhores 

serviços e nos acompanhar em nossa caminhada e isso tem que ver 

com esse ambiente familiar que cuida dos relacionamentos. 

Luiz Cláudio Tem relação também com investir tudo que ganhamos 

em produção, gerando empregos. Hoje temos 10 mil colaboradores 

diretos e 60 mil indiretos. 

Luiz Cláudio A Schincariol é uma empresa que, apesar de seus 70 anos, 

possui dirigentes jovens e intensos, que põem essa intensidade nas 

decisões que tomam e que estão sempre aprendendo, naturalmente. 

Quando eles dão o exemplo de que apreciam os valores da família, 

isso tem grande impacto. 

Adriano E, como temos como objetivo nos tornar a indústria 

de bebidas mais admirada e mais bem gerenciada do Brasil, não 

descuidamos dessa cultura de forma alguma. 

O crescimento "violento" dos últimos tempos não ameaçou de 

alguma maneira a cultura de relacionamentos da Schin? 

Também em gestão é forte a concorrência do oceano vermelho... 

Adriano Consideramos isso particularmente estimulante. 
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