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RIO - Na festa de reinauguração da Feira de São Cristóvão, na última sexta-feira, o 
"experimenta" da campanha da Nova Schin virou coro entre os visitantes. Em 2 dias, 
foram consumidas 432 mil latas da cerveja - 150 por minuto. Um gosto amargo, 
provavelmente, para as concorrentes, que deixaram escapar um contrato de 
exclusividade de 5 anos com a administradora do Centro Luiz Gonzaga de Tradições 
Nordestinas.  
 
A maior agressividade comercial no patrocínio a eventos faz parte da estratégia da 
Schincariol para o lançamento da nova marca, diz o gerente de marketing corporativo, 
Luiz Cláudio Taya. A cervejaria fechou patrocínio para o Vital, micareta fora de época 
no Espírito Santo, e confirma que vai disputar espaço no carnaval carioca.  
 
Segundo a Prefeitura do Rio, a Feira de São Cristóvão deve atrair 1 milhão de pessoas 
a partir de dezembro, quando o espaço passa a abrir às terças. No fim de semana, 300 
mil pessoas passaram pelo local. A previsão de vendas para setembro da Schincariol 
foi superada no primeiro fim de semana, disse o gerente regional Mário André Prioste. 
Para garantir o contrato, a empresa forneceu mesas, geladeiras, freezers, doou 8 mil 
caixas de cerveja e 8 mil de refrigerante e abriu mão de 10% das vendas para a 
cooperativa de comerciantes da feira. A caixa com 24 garrafas, que era comprada por 
R$ 41 na concorrência, saiu a R$ 23,50 na Schincariol, e o preço ao consumidor caiu 
de R$ 3,50 para R$ 2,50.  
 
A disputa entre cervejarias tem criado uma dança das cadeiras no patrocínio a grandes 
eventos. No ano passado, a Cervejarias Kaiser assumiu o lugar que era da AmBev no 
Oktoberfest, em Blumenau, além de comprar pacotes de publicidade ligados aos 
carnavais do Rio e São Paulo. A AmBev apóia a Festa do Peão de Boiadeiro de 
Barretos, mantém camarote no carnaval carioca e tem eventos de propriedade de suas 
marcas.  
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