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Desde que incitou os consumidores a experimentar a sua cerveja em uma estrondosa campanha, 
no final de 2003, a Schincariol nunca mais foi a tímida empresa de Itu. Sua trajetória, a partir de 
então, foi pautada pelos holofotes. Protagonizou - nas telas, nas gôndolas e até na Justiça - uma 
das maiores disputas do mercado com a concorrente AmBev. 
 
Nesse período, a cervejaria fez um dos mais fortes trabalhos de construção da marca, que podem 
estar ameaçados com o escândalo. Só em marketing foram investidos R$ 300 milhões entre 2003 
e 2004 e a previsão era de mais R$ 280 milhões para este ano. Segundo ranking do Ibope Monitor 
e Projeto Intermeios, saiu da vigésima posição no ranking dos anunciantes em 2003 para a 
décima quinta no ano passado. Mas além de divulgar a marca junto ao consumidor, a Schincariol 
fazia, paralelamente, um trabalho institucional para conferir mais respeito à companhia, citada 
nos bastidores como sonegadora de impostos. 
 
De capital fechado, a Schincariol passou a divulgar balanços, embora não tivesse essa obrigação. 
Chegou a encomendar um estudo sobre o que chamou de distorções no sistema tributário - 
pleiteando a tributação do IPI de acordo com o valor unitário do produto - e o encaminhou à 
Receita Federal. A AmBev contestou o estudo com outro parecer favorável ao regime em vigor, 
dizendo que a mudança do sistema facilitaria a sonegação. 
 

 
Fonte: Valor 1000, Balanço da empresa e Valor Data. * Primo Schincariol Indústria de Cervejas e 
Refrigerantes S.A. 
 
O estudo foi elaborado pela BDO Trevisan, que também auditou o balanço da Schincariol No 
parecer do balanço de 2004, a Trevisan destaca no seu parecer que não teve acesso a duas 
empresas controladas pelo grupo. Procurada, a BDO Trevisan não concedeu entrevista. 
 
A companhia registrou um crescimento acelerado desde 2000. Em cinco anos, a Schincariol saltou 
de duas para nove fábricas - incluindo as duas plantas previstas para serem concluídas este ano 
(no Pará e Mato Grosso do Sul). Sua receita atingiu R$ 2,54 bilhões em 2004, 58% acima do ano 
anterior. A receita líquida teve aumento de 48,6% e o lucro operacional foi a R$ 82,9 milhões ante 
prejuízo de R$ 12,2 milhões no ano anterior. Na época, o fato de a empresa não ter divulgado a 
última linha do balanço - o lucro líquido - causou estranheza. 
 
 



Na divulgação do balanço, a empresa anunciou ainda o pagamento de R$ 1,1 bi em impostos em 
2004, um crescimento de 69,7% sobre 2003, segundo a companhia. Para este ano, a previsão era 
de investimentos de R$ 600 milhões entre marketing, novas fábricas e inovação. Em 2004, a 
Schincariol produziu 1,9 bilhões de litros entre cerveja (responsável por 75% do volume), 
refrigerante, água e suco. A expectativa era chegar ao final de 2005 com uma capacidade 
produtiva de 3 bilhões de litros. 
 
A Schincariol foi tida como o grande "case" do mercado cervejeiro em 2004. A empresa conseguiu 
alcançar a segunda posição do mercado - lugar antes ocupado pela Kaiser - e incomodar a gigante 
AmBev. Saiu de uma participação de mercado de 11% em 2003, chegou a alcançar 15,3% no 
auge da campanha "Experimenta" e segundo leitura A/C Nielsen de abril deste ano, a cervejaria 
tinha uma fatia de 12,5%. 
 
A grande pergunta que paira no ar: a empresa sobrevive a um golpe dessa magnitude. E a marca, 
recupera arranhões tão profundos, mesmo com fortes investimentos? É consenso no mercado que 
a Schincariol perderá uma fatia importante das vendas, principalmente porque a distribuição deve 
ser profundamente afetada. Para fontes do mercado cervejeiro, os problemas aparecerão com 
evidência ao final de quatro meses. 
 
"Com o pagamento de multas e o fim da sonegação, o preço no ponto-de-venda deve subir e 
pode faltar produto, uma combinação fatal para o setor de bebidas", afirma fonte. "A empresa 
terá que ser totalmente reestruturada para trabalhar dentro da lei", diz outra fonte do segmento. 
O clima entre os empregados também deve ser fortemente afetado depois da prisão dos 
executivos, na avaliação do mercado. 
 
Em entrevista recente ao Valor, Adriano Schincariol, superintendente da companhia, afirmou que 
a empresa estava se expondo demais, inclusive na divulgação de números e que queria voltar a 
adotar o estilo mais "low-profile" de três anos atrás. Não conseguiu. 
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O efeito "experimenta", antigo slogan utilizado pela Schincariol em sua controversa campanha 
publicitária, já começou a soprar a favor da AmBev. Ontem, as ações da companhia ignoraram a 
queda de 1% da bolsa e fecharam o dia em alta de 3%, estendendo os ganhos de terça-feira. 
Enquanto os membros da família Schincariol eram presos por suspeita de sonegação de imposto, 
os investidores aumentavam suas apostas na maior cervejaria do país, atualmente controlada 
pela belga InBev. 
 
 
 



 
Fonte: Bovespa, Economática e Valor Data. * Até 15/06/2005 
 
Na avaliação de analistas, a AmBev tende a ganhar com os problemas enfrentados pela 
concorrente, que chegou a lhe morder alguns pontos percentuais de participação de mercado 
durante o provocativa comercial com o slogan "Experimenta". "Eles (a AmBev) não vão deixar 
barato. Eles são agressivos e saberão aproveitar a oportunidade", afirma um analista. 
 
O escândalo poderá trazer várias consequências para o setor. A Schincariol, por exemplo, pode 
ser obrigada a aumentar seus preços caso fique comprovado que praticava preços mais 
competitivos por sonegar impostos. Eduardo Pfiszter, da corretora Fator, acredita que a Ambev 
poderá ser beneficiada de duas formas: ela poderá tirar mercado da Schincariol ou conseguir mais 
espaço para também elevar os seus preços. 
 
No varejo, as notícias envolvendo a segunda maior cervejaria do país causavam preocupação. 
Uma fonte do setor, que tentou entrar em contato com a empresa, afirmou que nenhum dos 
telefones da cervejaria atendia às ligações. Os problemas da Schincariol podem deixar os 
varejistas ainda mais dependentes da AmBev, que já possui 68,2% de participação de mercado. 
 
Ontem, a fusão da cervejaria brasileira com a multinacional belga Interbrew, assinada há pouco 
mais de um ano, foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão 
antitruste brasileiro. 
 
As ações da AmBev já haviam subido 3,5% na terça-feira devido ao anúncio de que a InBev, 
empresa criada com a fusão com a Interbrew, pretende comprar 500 milhões de euros em ações 
da companhia. 
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