
Ahistória do Grupo Schincariol, 
sediado em Itu, no interior 

de São Paulo, é repleta de acon
tecimentos pitorescos que cer
tamente dariam um best-seller. 
Foi a Schincariol que inventou, 
por exemplo, o conceito de Tubaí-
na - que se tornou sinônimo de 
refrigerante popular. Empresa fa
miliar, atuou durante 50 anos ex
clusivamente nesse segmento até 
que, em 1989, lançou sua cerveja 
Pilsen, a Schincariol. Depois dis
so diversificou e entrou em novos 
setores, como o de água mineral 
e o de sucos. Em 2003, José Nel
son Schincariol, sócio majoritário 
do grupo, foi assassinado duran
te um assalto à sua casa, evento 
repleto de especulações e jamais 
100% esclarecido. Uma das ver
sões é a de queima de arquivo. 
Outra, a de que ele simplesmente 
reagiu ao assalto e foi alvejado. 

Ainda em 2003, a empresa 
lançou a linha de produtos Nova 
Schin com a estratégia "Experi
menta", um dos maiores casos de 
marketing da história do merca
do cervejeiro. O slogan da agência 
Fischer América tornou-se mania-
nacional. Zeca Pagodinho, clássi
co bebedor de Brahma, tornou-
se garoto-propaganda da Nova 
Schin, acabando atraído pela con
corrente e gravando um comer
cial criado pela agência Africa. 
A jogada da Brahma gerou um 
processo por parte da Fischer que 
tentou, inclusive, responsabilizar 
Nizan Guanaes pessoalmente pe
lo acontecido. A Fischer acabou 
ganhando a causa por concorrên
cia desleal. "Experimenta" levou 
a Schincariol a uma participação 
de 17% de mercado - diante dos 
parcos 7% - levando tensão à 
concorrente Ambev. Por falta de 
planejamento.adequado, a estraté
gia acabou se diluindo e o share 
da empresa foi gradualmente di
minuindo. 

Em 2005, mais polêmica. A 
Schincariol entrou nas páginas 
policiais pela descoberta de um 
monumental esquema de sonega
ção que ficou conhecido por Ope
ração Cevada, que levou à prisão 
diretores da empresa e invadiu 
escritórios de advocacia. O evento 
aconteceu exatamente durante o 

processo de fusão da Brahma com 
a Antárctica e chegou-se a especu
lar, na época, que a revelação das 
irregularidades na Schincariol 
tratou-se de retaliação da concor
rente, pois a Schin questionava a 
fusão. O resultado acabou sendo 
favorável à Ambev. Embora não 
tenha prejudicado o share da em
presa no mercado, o episódio dei
xou marcas fortíssimas entre for
madores de opinião e assombrou 
o grupo durante vários anos. 

A preocupação com a ima
gem, principalmente no merca
do financeiro, levou os primos 
Schincariol a buscarem apoio 
externo - no caso, as consultorias 
McKinsey e Price Waterhouse. 
Começou a arrumação da casa e 
a profissionalização do grupo. Em 
2006, a família decidiu se afastar 
e foram contratados 10 diretores 
do mercado para assumir as prin
cipais funções - para o cargo de 
presidente executivo, foi contrata
do Fernando Terni, ex-presidente 
da Nokia Brasil. Mareei Sacco 
assumiu, em abril de 2007, o 
marketing. Os dois executivos 
montaram uma estratégia forte
mente voltada para estreitar os 
laços com a imprensa e divulgar 
uma intensa agenda positiva. Os 
três anos seguintes foram alguns 
dos mais prósperos para o grupo. 
A sombra da operação Cevada 
ficou para trás. Para conquistar 
mais espaço nos pontos de venda, 
houve importantes mudanças de 
portfólio: o grupo deixou de focar 
na classe C e diversificou, adqui
rindo as cervejarias Baden Baden, 
Eisenbahn e Devassa. Entre 2006 
e 2008, cresceu cerca de 25%. O 
processo de profissionalização 
tornou a empresa mais forte e ap
ta a ser disputada por vários gru
pos - como o holandês Heineken, 
o sul-africano SAB Miller e o in
glês Diageo. 

No final de 2008, a família 
decidiu voltar. Alguns especialis
tas consideraram o retorno dos 
jovens herdeiros um retrocesso. 
Com a volta à gestão familiar, 
Terni saiu e alguns meses de
pois todos os diretores já haviam 
deixado a empresa. De um lado, 
estava Adriano Schincariol, com 
vocação mais comercial. De ou
tro, Gilberto Schincariol, mais 
voltado para a área industrial. 

Comenta-se no mercado que Gil
berto sempre foi o herdeiro mais 
"apaixonado" pelo negócio, que 
nunca desejou sair. Desde então, 
um dos episódios mais marcan
tes foi, certamente, o lançamento 
de Devassa Bem Loura, primeiro 
com Paris Hilton, que mais re
centemente deu lugar à cantora 
Sandy. Nova Schin, por sua vez, 
lançou o conceito Cervejão, que já 
dura cerca de um ano e meio. 

Nesta semana, a Nova Schin 
estreia o filme "Vizinha", com 
criação da Euro RSCG. O comer
cial mantém o conceito "Cerve
jão". Desta vez, o grupo de amigos 
dos filmes anteriores se prepara 
para sair de casa quando a cam
painha toca. E o que prometia ser 
uma agradável noite na balada v i 
ra um grande - e divertido - mal-
entendido. 

RIO E NORDESTE 
O mercado carioca sempre foi 
um desafio para a marca. Dois 
fracassos marcaram sua presen
ça no Rio. O primeiro foi provo
cado pelo distribuidor local, que 
em 1998 tornou-se proprietário 
da Cervejaria Petrópolis - a úl
tima cervejaria de menor porte 
independente "disponível" no 
mercado. Enquanto ainda era re
vendedor da Schincariol, Walter 
Faria teria começado a distribuir 
a marca Itaipava - construindo 
sua marca e procurando destruir 
a concorrente, Nova Schin. O Rio 
de Janeiro tornou-se o principal 
mercado de Itaipava e Nova Schin 
nunca mais se fortaleceu. 

Já no Nordeste, Nova Schin 
é forte há muitos anos. Em Sal
vador, chega a cerca de 30% de 
share - construído com a ajuda 
da diva do axé Ivete Sangalo, que 
é tão fiel à empresa que chegou a 
protagonizar episódios que fica
ram na história da marca. Certa 
vez, em um festival no Guarujá, 
Ivete recusou-se a subir ao palco 
se não fossem retirados os painéis 
que exibiam em letras garrafais a 
marca da cerveja patrocinadora 
do Festival: Itaipava. "Não havia 
executivos da Schincariol presen
tes, foi uma atitude dela", relem
bra um executivo que era ligado 
à empresa na época. Ivete é pa
trocinada pela Schincariol desde 
2005. CP 
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