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Esta semana será decisiva para definir o rumo do grupo de bebidas Schincariol, uma empresa 
familiar cuja história é repleta de episódios pitorescos, polêmicos e curiosos. A suspensão 
temporária da venda para a japonesa Kirin é apenas mais um deles. Embora a Kirin Holdings 
Company Limited, um dos mais importantes players mundiais do mercado de bebidas, tenha 
se tornado proprietária da Aleadri-Schinni Participações e Representações S.A, empresa que 
detém 50,5% das ações e controladora do Grupo Schincariol, ela ainda não pode tomar posse. 
 
Os detentores dos restantes 49,55% da Schincariol afirmaram não terem tido a preferência de 
compra – que seria natural em um processo dessa natureza – e entraram na Justiça. A juíza 
de Itu decidiu que os novos donos ainda não podem operar enquanto todos os documentos 
não forem analisados. Caso fique comprovado que os irmãos José Augusto, Daniela e Gilberto 
Schincariol, filhos de Gilberto Schincariol, de fato foram prejudicados, é possível que lhes seja 
dada a preferência de compra. O que sairá desta briga entre primos permanece um mistério. 
 
A parte vendida é de Adriano e Alexandre Schincariol, filhos de José Nelson Schincariol, 
falecido em 2003. Dona das marcas Nova Schin, Devassa Bem Loura, Glacial, Baden Baden e 
Eisenbahn, a Schincariol é hoje a segunda maior cervejaria e a terceira maior em refrigerantes 
do Brasil. A negociação com os japoneses – que vem desde o final do ano passado – foi de R$ 
3,95 bilhões, valor considerado pelo mercado como extremamente vantajoso para os irmãos. 
Foi uma das maiores operações envolvendo uma empresa japonesa no Brasil em mais de duas 
décadas. 
 
O negócio foi fechado e o dinheiro e ações devidamente transferidos, segundo a assessoria que 
cuidou da divulgação do processo de venda. Na nova operação, Adriano Schincariol permanece 
ceo e a Kirin pretende trazer algumas de suas marcas para o País – como a cerveja Kirin 
Lager, que já é vendida no México – e reforçar as marcas do portfólio da Schincariol. 
 
O Grupo Kirin é um dos maiores da Ásia e da Oceania no segmento de bebidas e alimentos, 
com presença no Japão, China, Taiwan, Vietnã, Tailândia, Cingapura, Filipinas e Austrália. Tem 
força também nos Estados Unidos e atua em outros setores, como o farmacêutico e o de 
bioquímica. Na Austrália, é líder em laticínios e sucos. Produz cerveja, refrigerantes, 
destilados, uísques e vinhos. Sua marca mais famosa é a cerveja Kirin Lager. O grupo surgiu 
em julho de 1885 como Japan Brewery Co e três anos depois tornou-se Kirin – nome de uma 
criatura mitológica, semelhante ao cavalo e que, segundo os orientais, é portadora da sorte. 
 
Hirotake Kobayashi, diretor executivo da Kirin, disse em comunicado à imprensa que o grupo 
está convencido das oportunidades que a Schincariol e o mercado brasileiro oferecem. 
“Com nossa experiência no desenvolvimento de produtos e nossa expertise em tecnologia, 
pesquisa e marketing, pretendemos acelerar o crescimento do Grupo Schincariol e ampliar a 
presença de suas marcas. Como parte de sua estratégia de investimento, a Kirin considera ser 
muito importante preservar a cultura e valores corporativos”, disse Kobayashi. 
 
DENTSU 
 
Atualmente, o Grupo Schincariol tem suas contas publicitárias na Euro RSCG (Nova Schin), na 
Binder Visão Estratégica (Cintra) e na Mood (Devassa e demais marcas). Caso o negócio com a 
Kirin se concretize, será boa notícia também para a Dentsu Brasil, pois a agência japonesa tem 
a empresa de bebidas entre os seus 10 maiores clientes na Ásia. A agência preferiu não se 
pronunciar sobre o tema no Brasil. A Dentsu é responsável por sua marca corporativa 
principalmente no Japão e na Ásia como um todo.  
 
A história da agência se confunde com a do cliente. Segundo a assessoria da agência no Japão, 
as duas empresas trabalham juntas há mais de 100 anos. A Dentsu foi uma das grandes 
facilitadoras do início da transmissão radiofônica e televisiva no Japão, no início dos anos 50, e 
foi também quem levou a Kirin para essas mídias em 1953. A marca Kirin liderou o mercado 
japonês durante mais de 50 anos, mas em 2001 perdeu a majestade para a Cervejaria Asahi. 



Desde então as cervejarias competem ponto a ponto pelo mercado doméstico, oscilando na 
liderança. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 ago. 2011, p. 23.  
 
 
 


