
Comerciais de cerveja são mais lembrados  
Camila Abud   
  
Os comerciais de cerveja já fazem parte do inconsciente coletivo do empresariado brasileiro. Entre 
diretores de marketing e empresários, 123 entrevistados responderam ao DCI as propagandas 
mais lembradas deste ano. O comercial mais lembrado foi o da Schincariol , seguido da Brahma e 
Cervejaria Skol , com empate técnico na pesquisa. Antarctica e Coca-Cola também estão entre os 
10 mais. 
 
A batalha pela fidelidade do cliente na escolha da bebida é antiga. Mantém, assim, aquecidos os 
bolsos de agências como Fischer América , F/Nazca , África e McCann-Erickson .  
 
Na opinião do publicitário Francisco Carlos Tierno, da PUC Propaganda , criada há 23 anos, as 
cervejas são identificadas como paixão na lembrança dos brasileiros por conta de campanhas 
ousadas. “A guerra publicitária exige mais criatividade das agências de publicidade, afoitas por 
prender a atenção dos consumidores em face de tantos produtos à venda”.  
 
Ele lembra que mensagem subliminar, especialmente em propaganda comercial, não é 
exatamente uma novidade, mas marcas como a Schin aparecem na tevê sempre apoiadas em 
personagens famosos, pessoas geralmente que o público tem empatia. “A Nike é, também, um 
exemplo de empresa forte, que sempre apresenta personalidades mundiais em seus comerciais”, 
ressalta o especialista. 
 
Apesar de beber Bohemia , Julio Shimizu, dono do restaurante japonês Tendai , diz como a 
melhor propaganda a da Brahma, com as tartarugas marinhas. “Gosto desse comercial por não 
focar no produto diretamente, mas criar uma situação que leva a pensar no produto”, explica.  
 
Tendai é um restaurante japonês, em São Paulo, que trabalha exclusivamente com rodízio de 
sushis, sashimis e pratos quentes — mais de 30 tipos. 
 
Paulo Elias Ferreira, dire tor de expansão das redes de lavanderias Qualittà e Prima Clean , é um 
dos consumidores que prefere a propaganda da Skol. “Não me esqueço de que a Skol desce 
redondo”, brinca. Para ele, outra publicidade que chamou a atenção é a da Nova Schin, na qual 
um africano nada até o Brasil exclusivamente para beber a cerveja. 
 
Uma das maiores redes brasileira de lavanderias em atividade no País, a Qualittà está presente 
nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Ceará, Pará, 
Amazonas, além do Distrito Federal. A rede iniciou as atividades em Minas Gerais (1996). Três 
anos depois, iniciou a expansão pelo franchising. Recentemente, lançou a rede Prima Clean 
(lavagem a água).  
 
Olhar feminino 
 
Como certo comercial da tevê, a opinião feminina também é importante na publicidade e, 
principalmente, entre os consumidores. Erika Gaion, da Casa Corpo Spa Urbano opina como 
melhor propaganda de cerveja a da Skol. Para ela, o gancho “desce redondo”. Por ser publicitária, 
“sempre tive a agência DM9DDB como referência e gosto das peças que eles criam”. 
 
Para a gerente de marketing do Minas Shopping , Lucie Boulanger, foi realmente uma escolha 
acertada as agências criarem propagandas como a da Skol (com diversos tipos de pessoas 
pedindo a cerveja) e da Schincariol (“Experimenta, experimenta”). “O nível de criatividade da 
propaganda brasileira é excelente”, diz ela. O comercial do Banco do Brasil (com a cantora 
Luciana Mello, filha de Jair Rodrigues), também merece crédito. 
 



Apesar de não beber cerveja, Simone Valente, jornalista da agência Em Pauta Comunicação , 
declara gostar das propagandas conceituais, como a Nova Schin. Para ela, os publicitários estão 
atentos em agradar também o público feminino e a tendência é de cautela ao criar propagandas 
com mero apelo de chamar a atenção apenas dos homens. 

 
 
Leia Mais 
Varejo, telefonia e bancos aparecem 
 
Os comerciais do varejo, telefonia móvel e fixa e da área de serviços bancários não foram 
esquecidos pelos empresários.  
 
Pulverizadas, as opiniões divergiram sobre as melhores campanhas, mas foram citadas as marcas 
Casas Bahia , Bombril , Vivo , Embratel , Banco do Brasil , Itaú , Unibanco , Volkswagen e 
Carrefour .  
 
Silvio Chagas, diretor operacional da rede de franquia de pet shop Bicho sem Grilos , “a 
propaganda mais lembrada é aquela que consegue mexer com a emoção do consumidor”. Ao 
pensar no produto que mais fixou a atenção, ele diz escolher dois: a campanha da pomada Gelol 
(“Não basta ser pai, tem que participar”) e da Mastercard (“Tem coisas que o dinheiro não 
compra, para todas as outras Mastercard”). 
 
Carlos Magno do Nascimento, diretor executivo da Climatempo , ressalta os jingles dos chinelos 
Rider (“Vamos Fugir”, canção de Gilberto Gil), e da Schincariol (refrão “experimenta, 
experimenta”). 

 
 
Leia Mais 
 
Serviços e indústria optam pela criatividade da Schincariol  
Paulo Florêncio   
 
O anúncio da cerveja Schincariol também é considerado por alguns executivos da indústria e do 
mercado de serviços como o mais criativo do ano.  
 
Segundo o diretor de marketing do HSBC Bank Brasil , Glen Valente, a propaganda deve ser 
criativa, provocativa e despertar muito interesse. Para ele, a Schin levou a melhor em 2004. “A 
marca optou pelo jargão ‘Experimenta’ para dar a sensação de um convite ao consumidor”, avalia. 
Com cerca de R$ 100 milhões de investimentos em marketing e publicidade, o HSBC diz 
direcionar 55% da verba para anúncios na televisão — mídia estratégica para a corporação.  
 
Outro executivo que prefere a Schin é Valmir Camilo, presidente do Conselho Administrativo da 
Bombril, especializada em produtos de limpeza para a cozinha. “É provocativa porque foge da 
mesmice de associar a bebida às mulheres bonitas. Sem falar que desperta a conversa em rodas 
de amigos”, diz.  
 
Ainda segundo Camilo, a Bombril pretende investir cerca de R$ 8 milhões em marketing e 
propaganda a partir deste mês. “A Schin fez uma propaganda como deve ser feita. Provocar 
interesse no consumidor. É nisso que pensamos também”.  
 
Hélio Júnior, diretor comercial da Mash , fabricante de roupas íntimas masculinas considera a 
campanha da Schincariol uma das mais criativas deste ano. “Lembro daquele comercial em que as 
pessoas pediam ao garçom uma Schin, dizendo as três primeiras letras e todos já sabiam do que 
se tratava. A empresa focou suas ações para fortalecer a marca de maneira inteligente”, relembra 
o diretor.  



Júnior diz que, este ano, a Mash investiu uma verba em torno de US$ 750 mil em ações de 
marketing, ante os US$ 500 mil em 2003. Ele estima gastos, ainda, de US$ 80 mil, 
aproximadamente, até dezembro. 
 
“A Mash passou por uma série de reestruturação e isso irá possibilitar aquecimento nas vendas de 
final de ano”. A expectativa é elevar as vendas em 30%, contra os 8% registrados em 2003. 
“Concentraremos todos os esforços de marketing em pontos-de-vendas”, complementa.  
 
Por conta da ascensão nas vendas, a empresa deverá incrementar o seu faturamento em 40% 
este ano. No ano passado, a Mash faturou R$ 25 milhões. 
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