
De cara nova, Schincariol parte para briga com Kaiser 
André Vieira 

 
O grupo Schincariol apresentou ontem a Nova Schin, a marca que substituirá a cerveja que leva o 
mesmo nome da companhia.  
 
 
O lançamento da nova família de cervejas - pilsen, escura, malzbier e sem álcool - faz parte da 
estratégia de ampliar a fatia de mercado de 10% para 15% em três anos. A previsão é que a 
companhia alcance um ponto percentual ainda neste ano.  
 
A aposta do grupo numa nova família de cerveja deflagra a disputa com a Kaiser pelo segundo 
posto no ranking das maiores cervejarias brasileiras e indica uma tentativa, ainda distante, de 
ameaçar a hegemonia da líder AmBev. A Kaiser tem 12,1% do mercado enquanto a AmBev, 
68,7%, segundo dados da consultoria AC Nielsen.  
 
"Não é apenas uma mudança do rótulo, mas de uma nova postura da companhia", afirmou o 
publicitário Eduardo Fischer, presidente da agência Fischer América, responsável pela nova 
estratégia da companhia. A pedido da família Schincariol, cujo presidente José Nelson foi morto na 
semana passada, Fischer tem carta branca para executar desde julho a mudança no 
posicionamento da companhia. A família ainda não definiu o sucessor.  
 
A Schincariol definiu que a nova cerveja terá seu preço, gradativamente, aumentado. Identificada 
como uma cerveja barata e com sabor duvidoso, a idéia é afastar o antigo perfil e buscar uma 
nova imagem ao produto.  
 
A cervejaria decidiu acrescentar a palavra "Nova" ao apelido Schin já usado em antigas peças 
publicitárias da companhia. "Não podíamos sair do zero e perder 10% de market share", disse o 
diretor de criação da Fischer América, Átila Francucci.  
 
O novo posicionamento pretende fazer com que a cerveja concorra diretamente com as marcas 
líderes como Skol, Brahma e Kaiser, buscando um maior valor no consumo que seja capaz de 
garantir maior retorno financeiro à cervejaria.  
 
Além da Nova Schin, a companhia deverá reposicionar as marcas de cerveja Glacial (mais 
popular) e Primus (Premium). O grupo faturou cerca de R$ 1 bilhão em 2002 e a previsão é que 
atinja R$ 1,2 bilhão neste ano.  
 
Para o novo posicionamento, a nova cerveja teve sua composição reformulada, fruto de dois anos 
de pesquisa. Sua nova fórmula traz uma combinação diferente de malte, fermento e uma mistura 
de três tipos de lúpulo importados.  
 
"Os brasileiros gostam de uma cerveja suave, leve sem ser fraca, com amargor e aromas 
equilibrados, com espuma densa e clara", diz o mestre cervejeiro, Rubem Froemming, que já 
trabalhou na Brahma.  
 
Para o lançamento da nova cerveja, uma campanha de mídia será lançada no dia 1º de setembro. 
Incentivado por um amplo coro de pessoas - que inclui o apresentador Luciano Huck, o ator 
Thiago Lacerda e a modelo Fernando Lima -, o garoto-propaganda, o cantor Zeca Pagodinho, é 
estimulado a experimentar a nova cerveja.  
 
O valor da campanha não foi divulgado, mas a verba de marketing do grupo é de R$ 120 milhões 
para este ano - um terço da verba da AmBev. Em 2002, o grupo investiu R$ 70 milhões em 
campanhas publicitárias.  
 



Hoje, o grupo fará sua convenção anual no Rio de Janeiro com a equipe de vendas. Atualmente, 
mais de 70% do 1 milhão de pontos-de-vendas existentes no país recebem produtos da 
companhia. A idéia é crescer e atingir outros pontos-de-vendas. A campanha publicitária pretende 
fortalecer a distribuição de material em ponto de venda.  
 
No último ano, o grupo Schincariol abriu três novas fábricas, que exigiram investimentos de R$ 
450 milhões, tornando a companhia na sua segunda maior cervejaria em capacidade de produção. 
Além do reposicionamento das marcas de cervejas, a companhia deverá modernizar em breve a 
linha de refrigerantes e água mineral. 
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Leia mais: 
 
Acirra disputa no Conar com a rival AmBev  
André Vieira 

 
Com carta branca para comandar toda a estratégia de comunicação e marketing do grupo 
Schincariol, o publicitário Eduardo Fischer, presidente da Fischer América Comunicação Total, 
disse que ficou satisfeito com a reação da rival AmBev contra o "teaser" da nova cerveja que 
ironizava os comerciais com tartaruga e mulheres bonitas. "Torcia por uma reação dessa. Quando 
uma gigante como a AmBev passa a se preocupar com um concorrente, nosso trabalho é 
reconhecido", afirmou.  
 
A Schincariol entrou ontem no Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar) 
com um pedido de punição da AmBev, que teve acesso a um dos filmes antes de ir ao ar. 
Segundo a Schincariol, a AmBev feriu algumas regras ao se apropriar de uma "obra inédita e 
sigilosa". A AmBev obteve uma liminar judicial suspendendo a veiculação de um filme publicitário 
da Schincariol.  
 
Responsável por oito anos pela publicidade da Brahma, uma das empresas que originou a AmBev, 
Fischer não escondia a motivação de voltar a fazer propaganda de cerveja. "Esperei nos últimos 
cinco anos por esse momento", afirmou o publicitário, um dos criadores da campanha "N º 1" para 
a Brahma. 
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