
O que sobra da Schincariol   
Cristiane Mano  
 
O escândalo de corrupção põe em xeque o futuro da segunda cervejaria do país  
 
A operação que, no dia 15 de junho, resultou na prisão por dez dias dos donos da Schincariol -- os 
irmãos Adriano e Alexandre Schincariol, o tio Gilberto e seus filhos Gilberto Júnior e José Augusto 
-- vai entrar para a história dos negócios no Brasil. Batizada de Operação Cevada, foi a maior 
ação já empreendida pela Polícia Federal e pela Receita Federal para desbaratar um suposto 
esquema de sonegação fiscal. Nunca se viu no país a prisão de tantos empresários e executivos 
relacionados com uma empresa de abrangência nacional como a Schincariol -- a segunda maior 
marca de cerveja brasileira, com vendas de 2,5 bilhões de reais em 2004. A operação -- polêmica, 
devido a seus contornos midiáticos -- arrastou para a cadeia outras 65 pessoas entre diretores, 
fornecedores e distribuidores da marca, além de policiais e fiscais, acusados de manter um 
esquema complexo de burla ao Fisco que teria somado 1 bilhão de reais nos últimos quatro anos. 
As suspeitas incluem evasão de divisas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção 
ativa. Os advogados da Schincariol afirmam que a ação pecou por truculência. "As prisões 
expuseram esses diretores e funcionários à execração pública sem nenhuma prova efetiva de 
culpa", diz Antonio Mariz de Oliveira, advogado da cervejaria.  
 
Ainda não se pode precisar as seqüelas da crise. A grande pergunta que se faz hoje é o que, 
afinal, vai sobrar da Schincariol. É possível que uma empresa se reerga após um escândalo dessa 
proporção? Como recuperar a imagem de um negócio cujos donos aparecem algemados na TV e 
nas primeiras páginas dos jornais? A resposta depende da conclusão das investigações. Se o 
crime for comprovado, dificilmente a Schincariol continuará a operar com sua configuração atual. 
Primeiro, porque boa parte de sua vantagem competitiva desapareceria. Segundo, porque seria 
improvável que seus controladores tivessem condições de se manter à frente do negócio. "Vamos 
procurar mais evidências de como a rede da Schincariol funciona como uma organização 
criminosa com o objetivo de sonegar", diz Cassius Baldelli, delegado da Polícia Federal 
responsável pelas investigações. A equipe da PF passou pouco mais de um ano ouvindo conversas 
telefônicas e seguindo os passos de fornecedores e distribuidores. Concluiu que os lucros com a 
sonegação eram remetidos regularmente de distribuidores em todo o país para Itu, no interior de 
São Paulo, onde fica a sede da Schincariol. De acordo com Baldelli, a maior remessa em dinheiro 
vivo flagrada somava 3 milhões de reais. Uma condenação por sonegação fiscal poderia render 
pena de dois a cinco anos de reclusão. A acusação de lavagem de dinheiro, entre três e dez anos 
de cadeia. Até que se prove uma coisa ou outra, os protagonistas parecem condenados ao 
purgatório num processo que pode durar cerca de cinco anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



As acusações 

Os principais indícios encontrados pela Polícia Federal para 
prender os donos da Schincariol 

1 Empresas de fachada que emitiam notas fiscais frias 

2 Pagamento de propinas para fiscais da Receita 

3 Emissão de notas fiscais com ICMS menor que o real 

4 Uso da mesma nota fiscal mais de uma vez 

5 Vendas subfaturadas ou sem a emissão de nota fiscal 

6 Exportações fictícias e importações com declaração falsa de 
conteúdo 

Fonte: Polícia Federal 
 
 
Uma semana após as prisões, a Schincariol sofreu o primeiro efeito prático do escândalo. O 
BNDES suspendeu um financiamento de 227,8 milhões de reais, aprovado em fevereiro. Esse 
valor é pouco mais da metade do necessário para ampliar as fábricas em Igrejinha, no Rio Grande 
do Sul, e em Benevides, no Pará. Os investimentos ampliariam em 16% a capacidade de produção 
de cerveja, de 27,4 milhões de hectolitros por ano. De acordo com o BNDES, a suspensão é 
temporária, até que o departamento jurídico do banco conclua se a cervejaria está apta a recebê-
lo antes do fim das investigações.  
 
Até o fechamento desta edição, as sete fábricas da Schincariol funcionavam normalmente. A única 
exceção aconteceu no dia 24 de junho, quando 2 000 funcionários da fábrica de Itu paralisaram 
as atividades para um protesto. A distribuição também não tinha sido afetada. Procuradas por 
EXAME, nenhuma das quatro grandes redes varejistas do país -- Pão de Açúcar, Carrefour, Wal-
Mart e Sonae -- manifestou intenção de modificar suas relações comerciais com a Schincariol. As 
redes também informaram que a compra dos produtos da marca pelo consumidor final não 
sofrera variações.  
 
Crises de longa duração, porém, costumam comprometer a operação e dar vantagem à 
concorrência. "É o melhor dos mundos para a Ambev", diz Márcio Kawasaki, analista do banco 
Fator. "Ela é candidata natural a ganhar participação de mercado se a Schincariol perder fôlego." 
De acordo com Kawasaki, a operação também pode beneficiar indiretamente a Ambev ao 
investigar Walter Faria, proprietário de uma das cervejarias que mais cresceram nos últimos anos, 
a Petrópolis, dona das marcas Itaipava e Crystal. Até 2001, Faria era o maior distribuidor da 
Schincariol e também foi preso na operação Cevada por suspeita de ter armado boa parte do 
esquema de corrupção da Schincariol no passado. A Petrópolis é a quarta maior cervejaria do país 
e também vive sendo acusada por seus concorrentes de recorrer à sonegação. "O milagre 
comercial da concorrência foi descoberto", diz o dono de uma distribuidora de uma das marcas 
líderes. "Agora vamos competir em condições de igualdade." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prisões em série 

A Operação Cevada levou para a cadeia 70 pessoas, entre as quais 
os cinco sócios da Schincariol os filhos, o irmão e os dois sobrinhos 

de Nelson Schincariol, morto em assalto em 2003. As prisões e 
apreensões começaram às 6 horas da manhã de 15 de junho e 

envolveram 180 agentes da Receita e 600 policiais federais 
munidos de armamento pesado em 12 estados do país 

 
No longo prazo, os desdobramentos para a Schincariol são imprevisíveis. É impossível calcular os 
danos à marca. Nem a análise da experiência de outras empresas que passaram por situações 
parecidas permite chegar a uma conclusão definitiva. "Os riscos de imagem perante os 
consumidores tendem a aumentar se eles se sentirem diretamente ameaçados", diz Eduardo 
Tomiya, presidente da Interbrand, consultoria especializada em avaliação de marcas. Segundo 
Tomiya, o caso da Schincariol é diferente, por exemplo, da situação enfrentada pela Ford 
americana em 2000. Na ocasião, o logotipo da montadora ficou arranhado com as 174 mortes 
provocadas por acidentes com o utilitário Explorer. A Ford, no entender de muitos especialistas, 
demorou demais para fazer o recall de mais de 6,5 milhões de pneus Firestone que equipavam o 
modelo. Desde então, o valor da marca entrou em declínio. Em 2002, valia 19,7 bilhões de 
dólares. Em 2004, caiu para 14,5 bilhões.  
 
Quando a crise não está relacionada aos produtos da empresa, os consumidores costumam ser 
mais tolerantes. A história recente dos negócios está cheia de exemplos. A americana Ty co, que 
produz equipamentos para proteção contra fogo e cabos de fibra óptica, recuperou-se de uma 
crise decorrente de acusações de sonegação e desvio de dinheiro que resultou na condenação de 
seu ex-CEO Dennis Kozlowski a uma pena de 30 anos de prisão. No ano passado, o valor das 
ações do grupo triplicou. A empresária e apresentadora americana Martha Stewart cumpriu pena 
de cinco meses por usar informações sigilosas na venda de ações, e já recuperou o seu cachê 
milionário para voltar a apresentar um programa na TV. A Schincariol recebe acusações de 
sonegação, sobretudo da concorrência, desde que lançou a sua marca de cerveja, em 1989 -- e já 
foi autuada pela Receita, em 1994. Mais recentemente, a companhia vinha mantendo um esforço 
para mudar sua imagem. Nos últimos meses, Adriano Schincariol tentava se afiliar ao Etco, 
organização não-governamental que combate a sonegação fiscal e defende a concorrência leal. 
Adriano não conseguiu convencer que um representante das empresas associadas o indicasse -- 
uma regra para entrar na organização. O empresário chegou a pedir a ajuda de Vitório de Marchi, 
presidente do conselho da concorrente Ambev. Não foi atendido.  
 
Tradicionalmente, a cerveja é um dos produtos que registram os maiores índices de sonegação do 
país -- depois apenas dos cigarros e dos combustíveis. Não por acaso, os três setores estão entre 
os mais tributados do país. Para as cervejarias, a carga de impostos chega a 40% das vendas. 
"Nesses casos, o prêmio para o sonegador é muito grande", diz Emerson Kapaz, presidente do 
Etco. De acordo com o Sindicato Nacional das Indústrias de Cerveja, o setor sonega cerca de 720 
milhões de reais por ano, ou 10% do total de 7,2 bilhões pagos em impostos. Desde janeiro, 
porém, a Receita obrigou que as cervejarias instalassem medidores de vazão, para acompanhar 
se o volume corresponde à prestação de contas ao Fisco. A homologação desses equipamentos 
deverá ser concluída até o início de julho. A Schincariol está no grupo das cervejarias que já 
instalaram os medidores e aguardam que a Receita ateste que seguem as especificações. "As 
brechas para sonegar estão cada vez mais estreitas", diz Jorge Rachid, secretário da Receita 
Federal. "Quem se mantiver fora da linha terá problemas." 
 
 
 
 
 
 



O que a história diz 

Empresas que se envolveram em escândalos recentes e a situação 
delas hoje 

Bombril 

O Escândalo  
Em 2004, o empresário Sergio Cragnotti foi condenado pela CVM 

por usar a Bombril em um esquema complexo de fraudes 
contábeis  

 
Como está agora  

Em 1995, a Bombril era a 155a maior empresa entre as 500 de 
Melhores e Maiores, de EXAME. Neste ano, aparece em 438o lugar 

Parmalat 

O escândalo  
Balanços na matriz italiana encobriam prejuízos de 14 bilhões de 
euros.A subsidiária brasileira parou de pagar suas contas e até o 

aluguel do escritório  
 

Como está agora  
O prejuízo do primeiro trimestre de 2005 em relação ao ano 

anterior aumentou no Brasil. Na Itália, os lucros cresceram 62% 
em um ano 

Banco Santos 

O escândalo  
Em novembro de 2004, o Banco Central decretou a intervenção no 

Banco Santos, controlado por Edemar Cid Ferreira  
 

Como está agora  
Em maio deste ano, o BC determinou a liquidação da instituição. 
Todos os bens estão à venda para pagar dívidas de 2 bilhões de 

reais 

Tyco 

O escândalo  
O presidente da companhia foi acusado de sonegar impostos e 

retirar 600 milhões de dólares do caixa da empresa  
 

Como está agora  
No ano passado, o valor das ações da empresa triplicou e a dívida 

da companhia caiu 50% em relação a 2003 
 
 
Exame, ano 39, n. 13, p. 58-60, 6 jul. 2005. 


