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São Paulo, 11 de Setembro de 2003 - Nova Schin e Brahma Light jogam no marketing de "fazer a 
prova". Para se destacar no volumoso mundo das pilsens, que domina o mercado brasileiro de 
cerveja, as novas campanhas do Grupo Schincariol - que está lançando a "Nova Schin" - e da 
Brahma - com sua versão "light" - escolheram um mesmo mote: o sabor. As duas campanhas, 
apoiadas nas pesquisas feitas pelas duas empresas durante a fase de desenvolvimento de 
produto, também tentam induzir o consumidor a deixar de lado velhos hábitos e preconceitos e 
experimentar os novos produtos.  

Para o especialista em marketing Luiz Fernando Garcia (diretor dos cursos de graduação em 
comunicação social da ESPM), as duas são campanhas corajosas. "As agências de publicidade que 
as criaram atacaram diretamente áreas de resistência do consumidor. No caso da Schincariol, na 
trava da pronúncia do nome da empresa, e no caso da Brahma, na resistência à palavra "light", 
identificada para muitos como uma redutora do sabor", diz.  

Garcia destaca também a estratégia pouco comum utilizada pelas duas campanhas ao apostar no 
sabor como mote. Segundo ele, pesquisas às cegas mostram que, na verdade, poucas são as 
pessoas que conseguem distinguir as diferenças de sabor entre várias cervejas de um mesmo tipo 
(no caso, a pilsen), "embora muitos consumidores gostem de dizer o contrário".  

Por causa disso, segundo ele, a opção clássica do marketing quando tem de trabalhar o item 
"sabor" recai sobre as grandes degustações em locais de concentração do público-alvo. Ele lembra 
a campanha de relançamento da Bohemia, que desenvolveu degustações em vôos da TAM. "A 
marca pretendia se apresentar como uma cerveja premium e escolheu os executivos que viajam 
de avião."  

Para Gomes, entretanto, o uso deste método pode ser inibidor se houver resistência do 
consumidor ou se não for escolhido o público-alvo adequado. "Por isso, as duas novas campanhas 
são corajosas ao lançar o desafio abertamente pela mídia."  
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Cervejas: a guerra do...  

São Paulo, 11 de Setembro de 2003 - Os lançamentos, Nova Schin e Brahma Light, jogam no 
sabor. "Não atiramos no escuro, o processo de evolução do novo produto foi constantemente 
monitorado", conta Atila Francucci, diretor de criação da Fischer América Comunicação Total, 
responsável pela campanha da Nova Schin. "O sabor foi um quesito tão valorizado que, além de 
ser o slogan da campanha - "O seu novo sabor" - essa informação foi até também incluída no 
rótulo", diz.  



 

Desenvolvida pelos mestres-cervejeiros da companhia, capitaneados por Rubem Fromming e 
Peter Ehrhardt, o sabor da Nova Schin, segundo seus idealizadores, envolveu mudanças no 
processo e na formulação, como nos maltes e os lúpulos usados. Segundo a empresa, este novo 
sabor baseia-se em testes degustativos onde ficou demonstrado o desejo do consumidor por uma 
cerveja suave sem ser fraca, com aroma e amargor equilibrados, além de aparência estimulante 
com espuma consistente e cor brilhante.  

A campanha tem como carro-chefe um filme para TV que começa com um rapaz que se recusa a 
experimentar a Nova Schin. A sugestão do garçom, logo engrossada por outras pessoas, é 
"experimenta". Ele cede e o coro se espalha no corpo a corpo e ganha as ruas. O filme, com mais 
de 500 participantes, mostra pessoas comuns e artistas, com destaque para Zeca Pagodinho - em 
participação inédita em um comercial de cerveja - que também a aprova. Para Francucci, o filme 
de estréia do lançamento da Nova Schin "é uma ode à experimentação, onde o boca-a-boca 
convida o consumidor a experimentar o novo".  

Este é outro ponto destacado por Luiz Fernandes Gomes, da ESPM, para quem "a campanha da 
Nova Schin usa todos os ícones para se mostrar como uma bebida popular, não uma bebida para 
pobre ou rico, mas de uso comum como a Coca-Coca ou a caneta Bic", diz.  

Por crescimento de 50%  

As expectativas da Schincariol com a Nova Schin são altas. A empresa pretende ampliar sua 
venda de cerveja em 50%", segundo Adriano Schincariol, diretor de marketing do Grupo. Em 
apenas 14 anos, as marcas de cerveja do Grupo Schincariol saíram do zero para 9,9% (Nielsen ) 
de participação no mercado brasileiro - estimado em R$ 15 bilhões/ano.  

Para ajudar na obtenção destes índices, a empresa aumentou sua verba de marketing e novas 
estratégias de comunicação no período 2003/2004". A verba anual de marketing e promoção do 
grupo Schincariol é de R$ 120 milhões. A companhia tem 6 mil funcionários diretos e faturamento 
anual da ordem de R$ 1 bilhão. São seis unidades industriais, com capacidade de produção de 2,1 
bilhões/litros de Cervejas, 1 bilhão de litros de refrigerantes, águas e sucos. Seus produtos estão 
presentes em um milhão de pontos-de-venda, além do atendimento direto às principais redes de 



supermercados feito diretamente pelas fábricas do Grupo. Com capital 100% nacional, o Grupo 
Schincariol figura entre as 500 maiores empresas do Brasil.  

Menos calorias  

Com o slogan "Calorias de menos, Gostosa demais", a campanha de lançamento de Brahma Light 
em agosto foi criada pela F/Nazca Saatchi & Saatchi, com veiculação em TV, revistas, semanais e 
mensais, mídia exterior, ações promocionais e de degustação. O filme intitulado "Amigos" se 
utiliza do conceito de que a Brahma Light é menos calórica, sem perder em sabor. Em um bar, um 
rapaz saboreia um copo de cerveja e diz "hum... deliciosa". O amigo, ao lado, gira a garrafa e 
mostra o rótulo. O que achou a cerveja saborosa faz uma cara de espanto quando vê que se trata 
de uma "light". Outros rapazes entram na discussão, também a experimentam e aprovam.  

A Brahma Light, que chegou ao mercado, em São Paulo, em agosto, é resultado de um ano de 
pesquisas da AmBev e reabre um mercado ainda inexplorado no Brasil, o da cerveja de baixa 
caloria. Tal segmento, segundo a AmBev, responde por 45% do consumo americano e 40% em 
países como a Venezuela. Pesquisas realizadas pela AmBev com mais de mil pessoas em São 
Paulo apontaram que produto light é "bem-vindo", desde que seja saboroso.  

A empresa assegura que o índice de aceitação da nova cerveja foi altíssimo. Silvio Reichert, 
mestre-cervejeiro responsável pela produção de Brahma Light explica que a combinação de malte 
e lúpulo teve o objetivo de valorizar o aroma e a consistência da bebida. A cerveja normal tem em 
média 150 Kcal, já na versão light são 96 Kcal.  
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