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Recife, 3 de Setembro de 2003 - O sol nem bem apareceu, mas as indústrias de 
cerveja já começaram a se engalfinhar pelo mercado pernambucano neste verão. A 
sede pelos consumidores é tanta que as campanhas publicitárias acabaram sendo 
confundidas. Depois que a Frevo Brasil anunciou o lançamento da sua cerveja pilsen, 
em julho, surge na mídia um comercial bem ao estilo irreverente da indústria 
pernambucana. Uma velha tartaruga antagonizava a propaganda criada para a 
Brahma, da Companhia de Bebidas das Américas (AmBev), e anunciava a chegada de 
uma nova loirinha.  

Então a publicidade era da Frevo, certo? Errado. A campanha era da Nova Schin, da 
Schincariol. Além de travar uma disputa judicial com a AmBev, (que obteve uma ação 
na Justiça para retirar o filme publicitário do ar), a Schincariol acabou beneficiando, 
sem querer, a Frevo.  

Os consumidores pernambucanos acabaram associando o teaser à companhia regional, 
que já exibiu campanhas ousadas como a da Frevo Cola, na qual um garoto utilizava 
uma latinha da Coca-Cola para alcançar o refrigerante da Frevo na gôndola de um 
supermercado. "No meio de toda essa confusão, acabamos favorecidos", diz René 
Bensoussan, diretor de criação da Level Comunicação - agência pernambucana que 
assina a campanha publicitária.  

Uma outra coincidência entre a campanha publicitária da Frevo e da Schin foi a mútua 
referência ao sambista Zeca Pagodinho. Enquanto a indústria pernambucana criou seu 
jingle a partir de uma paródia da música do cantor "Verdade", a Schincariol utilizou o 
próprio Zeca Pagodinho como protagonista da campanha.  

Bensoussan diz que até o final das ações publicitárias, em 15 de novembro, a Frevo 
ainda apresentará outras novidades. "A promessa para os consumidores e os 
concorrentes está implícita no slogan ‘A alegria está só começando’", destaca. A Frevo 
investiu R$ 1 milhão na campanha, que começou a ser veiculada em agosto. São 
filmes, spots, anúncios de jornal e cartazes nos pontos-de-venda. O mote é a chegada 
do verão e o material, captado nas praias pernambucanas de Gaibu e Paraíso, traz a 
conhecida modelo paranaense Larissa Kerkhoff.  

Vendas superam previsão 

O gerente de Marketing da Frevo, Dante Peló Júnior, salienta que o primeiro mês de 
vendas da nova cerveja superou a expectativa da empresa. "Nossa meta era 
comercializar 70 mil caixas e acabamos fechando o balanço com 110 mil caixas 
vendidas", comemora. Ele credita esse ganho de 57% à força da marca Frevo no 
mercado regional. "Estamos convencidos de que vamos concretizar nossa projeção de 
conquistar 10% do mercado de cerveja já no primeiro ano de lançamento", aposta.  
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