
Verão com irreverência. Será?

PUBLICIDADE: A cerveja Skol man-
tém a unidade de suas peças publi-
citárias e de tudo que se refere à
marca por meio de manual. “É pre-
ciso ter uma identidade única para
que a estragéia tenha êxito”, diz
Carlos Lisboa, gerente da Marca
Skol da AmBev. Mesmo que faça
parte dessa estratégia adotar lin-
guagens diferentes para diferentes
canais de distribuição, como su-
permercados e bares, ou meios de
comunicação, como televisão,
rádio, revistas e jornais.
Nos bares, ainda vale a mulher
tida como “gostosa” nos cartazes.
Nos supermercados, o foco é o
produto. Nas campanhas de televi-
são, vale a inovação da linguagem
e, nas rádios, a irreverência. Tanto
que Skol foi a primeira a falar em
consumo responsável.
Em todas as circunstâncias, po-
rém, há uma preocupação em es-

tar presente na vida dos consumi-
dores, independentemente de fai-
xa etária e estilo, como mostrou a
campanha “Pedidas” em que ca-
da um tinha o seu jeito de pedir
uma Skol. “Também temos preo-
cupações regionais, tanto que im-
primimos latas comemorativas de
aniversários de diversas cidades
do interior de São Paulo”, diz Lis-
boa e completa: “O consumidor
precisa saber que estamos ao la-
do dele.”
Mesmo longe dos camarotes do
carnaval do Rio e São Paulo ou do
ti-ti-ti das festas em Salvador e
Recife, Skol está presente nos ba-
res e nos canais de distribuição,
exatamente por ser líder.
“O nosso caminho, porém, é o da
irreverência, como a nova campa-
nha em que a expressão “Será?”
pretende ser um mote repetido
nesse verão”, diz Lisboa.

MARKETING

Carlos Franco

O brasileiro consome R$ 10 bi-
lhões por ano em cerveja e a cada
dez compradas, três carregam a
marca Skol. Sozinha, a marca
temhoje 32,7% domercado brasi-
leiro em volume, que chega a
35% em valor, onde cada ponto
porcentual corresponde a vendas
de R$ 100 milhões. É o principal
ativo da AmBev e sua participa-
ção supera a soma dos dois gru-
pos concorrentes da companhia:
o ituano Schincariol (12,6%) e o
canadense Molson (10,1%), de
Kaiser e Bavaria.

Detalhe: a marca Skol não per-
tence à AmBev, mas à dinamar-
quesa Carlsberg, daqual a compa-
nhia brasileira adquiriu o direito
de uso no País e a transformou,
mais fortemente de 1995 até ago-
ra, em líder absoluta de mercado.

Por isso, ao anunciar a estraté-
gia de internacionalização, a In-
Bev, empresa resultante da fusão
da brasileira AmBev com a belga
Interbrew, citou apenas Brahma,
Estela Artois e Becks como mar-
cas globais – na Europa e Améri-
ca do Norte, o direito sobre Skol é
da Carlsberg.

Essa situação, porém, não che-
ga a tirar o sono do gerente da
Marca Skol da AmBev, Carlos
Lisboa. “O sucesso da Skol é re-
sultado do nosso conhecimento e
das estratégias que desenvolve-
mos. É esse o nosso principal ati-
vo e podemos repetir o sucesso
com nossas marcas globais”.

Mas não seria mais fácil com-
prar a marca Skol? Lisboa diz que
muitos fazem essa pergunta, mas
essa não foi a opção da compa-
nhia e a importância estratégica
de Skol é o Brasil, onde a AmBev
detém o direito sobre a marca.

De terceira cerveja do mercado
brasileiro em 1995, atrás de Brah-
ma e Antarctica, a Skol é hoje a
primeira, e a terceira no mercado
mundial – sem precisar contar
com a sua ínfima participação de
vendas na Dinamarca, onde a
Carlsberg a produz. Skol perde
apenas para Budweiser Light e
Budweiser, ficando à frente de
Corona, Heineken e Asahi.

Tanto que hoje Skol tem uma

solidez rara entre os concorrentes
que disputam o conhecimento do
consumidor, a sua consideração
ou preferência, enquanto essa
marca busca a fidelização. Para
Lisboa, o tripé inovação, publici-
dade e eventos é o que tem garan-
tido à Skol a liderança absoluta de
mercado.Antes de mergulhar nes-
sas estratégias – uma delas a cam-
panha criadapelaF/Nazca que co-
meça a ser veiculada hoje com o
mote “Verão com Skol redondo
será”,Lisboa sugereolhar opassa-
do recente.

Lançada em 1964 na Europa, a

Skol chegou ao Brasil por meio
da Brahma, em 1967. Em 1971,
foi a primeira a se apresentar em
embalagem de lata. A Brahma te-
mia queimar seu produto princi-
pal e testou a inovação com a re-
cém licenciada Skol.

O sucesso foi absoluto e até ho-
je a Skol é reconhecida por mui-
tos consumidores como a melhor
cerveja em lata do País. A idéia
de inovação foi reforçada em
1989, quando, procurando testar
novos materiais, a Skol saiu da la-
ta de flandres – mais encorpada,
como a de ervilhas e atomatados
– e usou o alumínio. Foi mais
uma vez a primeira e repetiria o
feito com garrafas long neck em
1993 e novos sabores, Skol Ice e
Skol Bock no ano seguinte.

Em 1995, depois que o Grupo
Garantia assumiu a Brahma, a
Skol ganhou nova e agressiva es-
tratégia. Lisboa, um dos muitos
executivos que chegou à compa-
nhia nessa fase, fala das mudan-
ças. “Skol, naquele momento, ti-
nha uma participação de mercado
de 14,6%, hoje tem 32,7%”.

Depois de uma pesquisa com
consumidores, diz Lisboa, desco-
briu-se que a cerveja era reconhe-
cida como suave, leve – um atri-
buto que o consumidor aprovava.
“Tinha também um diferencial
importante: baixa rejeição, já que
o mercado estava polarizado en-
tre os que preferiam Brahma e os
que preferiam Antarctica”.

De mão dos dados coletados
em1995, a empresaprocurouo jo-
vem publicitário Fábio Fernan-
des, controlador da F/Nazca, para

desenvolver apublicidade que va-
lorizasse os atributos da marca.

Da sensação macia e suave nas-
ceuo slogan“Desce redondo”e to-
do o design em torno da idéia, ex-
presso por uma seta. Na primeira
campanha, em 1996, o conceito
foi mostrado de forma didática.
Hoje, ganhou grafismos: o redon-
do em contraposição ao quadrado.

A empresa também definiu
que Skol seria a ponta de lança
das inovações do mercado e teria
como alvo o público jovem - hoje

os eventos são essa expressão co-
mo o Praia Skol e o Skol Beats,
que teve até lente de contato com
o seu logotipo desenvolvida pela
Bausch&Lomb.Aestratégia fun-
cionou e, numa guerra ferrenha
entre Brahma e Antarctica, hoje
unidas no mesmo engradado da
AmBev, Skol conquistou espa-
ço. Nos bares, nos varejos, dan-
do ânimo às equipes de venda e
distribuição até conquistar o
consumidor: três em cada dez
brasileiros.●

ESTRATÉGIA–Carlos Lisboa, gerente de Marketing da Skol, diz que marca será mantida apesar de não pertencer à Ambev, e sim à Carlsberg; à direita, lente de contato promocional com o logotipo de evento da marca

Até o prosecco entra na maré dos orgânicos
Primeira remessa da Perlage, única marca com denominação de origem controlada, já está sendo comercializada no Brasil

VINHOS

Agnaldo Brito

A importadora Marimpex, espe-
cializada na comercialização de
vinhos orgânicos, acaba de colo-
car no mercado brasileiro a pri-

meira remessa de vinhos prosec-
co com certificação de origem da
regiãodo Veneto,Nordeste da Itá-
lia.Os vinhos prosecco sãoprodu-
zidos nas pequenas cidades de
Valdobbiadene e Conegliano.

A região é a única que tem, pa-
ra a classe de prosecco, a denomi-
nação de origem controlada
(DOC), certificação que assegura
procedência. Metade dos vinhos
orgânicos daquele país é produzi-
da nesta região.

O prosecco orgânico, produzi-
do pela família Nardi – à qual per-
tenceodiretorda Marimpex,Mar-
cello Celentano –, terá 3 varia-
ções no mercado brasileiro: 2 fri-
santes brancos e 1 espumante. A

importação inclui ainda 2 tintos e
2brancos orgânicos da mesma re-
gião. Todos recebem o rótulo
com a marca Perlage.

A primeira fase do plano da
Marimpex termina em 12 meses.
Até lá, diz Celentano, a idéia é co-
locar no mercado nacional entre
100mil e 150 mil garrafas dos7 ti-
pos de vinhos que serão importa-
dos. “Com esta marca, a operação
alcança o equilíbrio financeiro”,
diz o empresário. O objetivo é
conquistar dois mercados, São
Paulo e Rio de Janeiro.

O primeiro lote já começou a
ser distribuído para empórios, res-
taurantes e hotéis. Não há planos,
por ora, para abastecer redes vare-

jistas. A empresa deverá vender
as primeiras garrafas a preços de
R$ 45 a R$ 50. O preço sugerido
varia de R$ 50 a R$ 62, mas pode
superar este valor.

INSERÇÃO
Pesquisa feita pelo Instituto Italia-
no para o Comércio Exterior
(ICE) mostrou que 22% dos con-
sumidores brasileiros têm interes-
se direto por produtos orgânicos.
Outra pesquisa mostra que o con-
sumo brasileiro de vinhos deve
crescer nos próximos anos. Por
fim, a decisão de importar tam-
bém foi sustentada pela avaliação
de que o consumidor brasileiro é
“receptivo” a novidades.

O consumo de vinhos orgâni-
cos concentra-se no Norte da Eu-
ropa. Ali, esse tipo de produto res-
ponde por até 10% do mercado.
Aprodução devinho orgânico pe-

la família Nardi começou em
1981 e o reconhecimento só veio
em 1993, com a certificação do
Codex, organismo do governo ita-
liano.●

Skol, líder no Brasil, 3.ª no mundo
Marca da Carlsbergvirou, no Brasil, um caso de sucesso pautado em inovações, publicidade e eventos voltados para o jovem

40 ANOS DE INOVAÇÃO

1964
Lançada na Europa

1967
Lançada no Brasil

1971
Primeira cerveja em lata do País

1989
Troca a lata de flandres pela de
alumínio

1993
Long Neck com tampa de rosca
e lata de 500 ml

1997
Lança a ‘boca redondona’ em
lata

2002
A Skol lança sua loja virtual e a
Skol Beats com 5,2 graus
etílicos em relação aos 4,7 do
mercado

DIVULGAÇÃO

Campanha “Verão
com Skol redondo
será” começa a ser
veiculada hoje
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