
BOM HUMOR – Heloisa Périssé, Ceará, Bruno Garcia e Ingrid Guimarães abordam consumidores na praia

Nova Schin atiça concorrência
emagressiva campanhade verão
Meta da cervejaria é chegar a março com 16,5% de participação no mercado

BEBIDAS

Carlos Franco

O Grupo Schincariol inicia
o verão, amanhã, com agressi-
va campanha de marketing
criada pela Fisher America,
que tem dois objetivos: reno-
var amarca Nova Schin, lança-
da em setembro de 2003, e re-
conquistar mercado. “Nossa
meta é chegar a março exibin-
do pelo menos 16,5% de parti-
cipação”, diz o gerente deMar-
keting do Grupo Schincariol,
Luiz Cláudio Taya de Araújo.

Hoje, a Nova Schin tem par-
ticipação de 11%, que chega a
12,6% somando a Primus e a
Glacial, duas outras marcas do
grupo. Como cada ponto por-
centual desse mercado equiva-
le a R$ 100 milhões, a disputa
é sempre acirrada. A AmBev
perdeu mercado com a entrada
da Nova Schin – tinha 66,1% e
chegou a ficar com 62% –, re-
cuperou terreno e tem hoje fa-
tia de 67%, conquistada por
marcas como Skol, Brahma,
Antarctica e Bohemia.

Além da publicidade que
marcao iníciodo verão–perío-
do em que o setor realiza em
média 30% das vendas anuais
–, Araújo diz que os medido-
res de vazão, implantados para
a cobrança de impostos pela
Receita, vão delinear uma no-
va realidade de mercado. “Nos
últimos meses, aumentamos a
produção e a venda em volu-
me, embora as pesquisas de
mercado, do Instituto ACNiel-
sen, indiquem queda na nossa
participação”, lamenta Araújo,
confiando que os medidores

corrigirão o que classifica de “dis-
torção dos indicadores”.

Mas é a estratégia de marke-
ting a principal arma do Grupo
Schincariol para recuperar terre-
no e ampliar vendas. “Optamos
por uma linha de irreverência e
com muito humor vamos provo-
car os concorrentes”, diz Araújo.

Foram contratados para esta es-
tratégia quatro humoristas da no-
víssimageraçãoda televisãobrasi-
leira:Ceará (Pânico) eBrunoGar-
cia (Sexo Frágil) e a dupla Heloi-

sa Périssé e Ingrid Guimarães
(Sob Nova Direção). Com o con-
ceito “Cerveja tem que ser nova.
Quantomais novamelhor”, os hu-
moristas vão para a praia e fla-
gram consumidores tomando o
que chamam de cerveja velha,
convidando-os a experimentar o
novo. Com isso, a marca procura
prolongar a vida do rótulo Nova
Schin, que entrou em cartaz em
setembro de 2003 com a bem-su-
cedida campanha “Experimenta”.

Araújodiz que a estratégia inte-

gra o orçamento de marketing do
grupopara este ano, deR$180mi-
lhões, que deve ser ampliado no
próximo ano. “A concorrência
nesse mercado é boa para as em-
presas e para o consumidor. Se a
AmBev estivesse sozinha nesse
mercado, o preço da cerveja 600
ml certamente já teria chegado a
R$ 5”, diz, provocando a líder e
lembrando que esta cervejaria
chegou a reduzir opreço da cerve-
ja Antarctica e até da Brahma pa-
ra enfrentar a Nova Schin.●
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