
Cervejarias têm 1 disputa a cada 2 meses  
Adriana Mattos 
 
A badalada disputa jurídica existente entre o grupo AmBev e a Schincariol rendeu, 
além de visibilidade para os marqueteiros das empresas, um volume assustador de 
processos instaurados no Conar (Conselho Nacional de Auto-Regulamentação 
Publicitária) e na Justiça brasileira. 
 
A situação chegou a um ponto tal que, segundo levantamento da Folha no Conar, de 
fevereiro a outubro de 2004 foram seis representações de alguma das duas cervejarias 
contra a conc orrente. Ao se incluir a última batalha travada -em novembro e 
dezembro-, o volume total de pendengas entre as marcas de cerveja sobe para sete. 
Ou seja, quase uma a cada dois meses. 
 
Nada escapou: até o site das cervejarias foi alvo de análise para que se verificasse se 
seria possível solicitar uma intervenção dos órgãos competentes nas páginas da web. 
Em setembro, a AmBev (dona da Skol e Brahma) pediu ao conselho uma alteração em 
"ícones e linguagem" da página da Schin. Diz que ela tinha apelos do universo infantil. 
Como bebida e criança não combina, o Conar solicitou uma mudança na mídia. 
 
Na esteira do bate-boca das marcas na mídia, que teve direito à participação de Zeca 
Pagodinho, Juliana Paes e uma penca de atores globais da TV, até os consumidores 
entraram na onda. O Conar recebeu pedidos de abertura de processos contra a Skol e 
a Nova Schin. Nesse caso, houve de tudo. 
 
Numa das campanhas do grupo Schincariol, com o mote "Há muito a ser 
experimentado neste verão", um grupo de telespectadores acreditou que houve 
"desrespeito à dignidade da pessoa humana e à intimidade". Por isso, pediu uma 
avaliação do Conar. Em outro filme, da Skol, intitulado "O fim do exílio" (em que os 
atores aparecem fugindo de uma praia onde só era vendida a bebida da concorrente), 
os consumidores afirmaram que "as descrições, alegações e comparações [do filme] 
devem ser comprobatórias [necessita de comprovação]". Essa foi arquivada pelo 
Conselho de Ética do Conar no mês de julho. 
 
A rivalidade pública entre as marcas fez o seu primeiro aniversário neste ano, já que 
as "rixas" na mídia começaram em agosto de 2003 -após o lançamento da Nova Schin. 
Para especialistas em marketing, essa situação de desavenças na mídia pode render 
bons frutos ou não. 
 
O raciocino é o seguinte: a polêmica que faz o patrocinador virar notícia rende uma 
exposição gigantesca para as marcas envolvidas, assim como para as suas agências de 
publicidade. Para uma bebida que estava envelhecida em termos de imagem e de 
consumo -a demanda pela cerveja está estável há anos no país- , a tacada das farpas 
trocadas pode ser mais interessante do que possa parecer. 
 
Segundo dados do Sindicerv (Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja), em 2000 a 
produção da bebida no Brasil atingiu 8,2 bilhões de litros, depois subiu para 8,4 bilhões 
no ano seguinte, manteve esse número em 2002 e caiu novamente para 8,2 bilhões 
em 2003. No ano passado, ficou em 8,4 bilhões. 
 
Um grupo de publicitários, entre eles Roberto Dualibi, no comando da agência DPZ, 
acredita porém que, nesse cenário, a parcela dos vitoriosos são os marqueteiros das 
empresas, por conta da visibilidade que conseguem. Os produtos, porém, saem 



"queimados". Outro grupo de propagandistas crê que o cliente perde porque fica 
exposto e sofre riscos de rejeição. 
 
Acredita que a agência de publicidade também perde, pois o mercado pode entender 
que ela é oportunista -quer se promover à custa do cliente. Já o público, cansado dos 
cutucões no horário nobre, acaba tendo de assistir à disputa em casa. 
 
Para a Schin, a grande massa de consumidores, na prática, não percebe essas 
mobilizações nos bastidores na Justiça ou no Conar. A preocupação desse público é 
basicamente com preço e qualidade. As empresas ainda dizem que, se entram no 
Conar, é apenas para se defender do ataque do concorrente. 
 
Para entrar nessa disputa, não é preciso colocar a mão no bolso. Ao acionar a Justiça 
ou o Conar, existe basicamente um gasto com a parte legal que já faz parte da infra -
estrutura da empresa, como o corpo de advogados que cuida dos casos. 
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