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Cinco anos depois de perder as contas da Brahma e da Skol, o publicitário Eduardo Fischer quer 
voltar a responder pelas campanhas da cerveja número 1, agora com a Schincariol, que a partir 
de segunda-feira passa a se chamar, oficialmente, Nova Schin. Para deixar de vez a segunda 
divisão do mercado de cervejas - a das chamadas "marcas de combate" - a Schincariol trocou 
nome, embalagem, fórmula e deverá aproximar seu preço ao das marcas líderes. A meta é 
conquistar pelo menos 1 ponto porcentual do mercado de cervejas ainda este ano e chegar a 15% 
de participação em 36 meses - hoje, a fabricante tem uma fatia de 9,7%.  
 
"A primeira missão é ultrapassar os 10% do mercado. Depois, conquistar a liderança no segmento 
de 600 ml", afirmou o publicitário. De tão ambiciosa, a proposta de Fischer espantava até mesmo 
o fundador do grupo, José Nelson Schincariol, que faleceu, na semana passada, sem testemunhar 
a reestréia do produto que lançou há 13 anos. "Até o fim do projeto, o seu Nelson insistia em me 
perguntar: 'Mas você vai fazer mesmo?'", lembrou Fischer.  
 
A ambição do cervejeiro - que ainda não tem sucessor definido - e a do publicitário se traduziram 
em cifras como os R$ 450 milhões investidos na construção das três mais novas fábricas da 
Schincariol e os R$ 120 milhões do orçamento de marketing para este ano - em 2002, foram 
"apenas" R$ 70 milhões.  
 
A Nova Schin foi desenvolvida em dois anos de trabalho pelos mestres cervejeiros Rubem 
Fromming e Peter Ehrhardt, que contaram com pesquisas de mercado para descobrir o sabor que 
mais agradaria ao público brasileiro.  
 
"Sabemos com certeza o que o consumidor quer", disse Fromming, listando as características da 
cerveja perfeita: suave, leve, de amargor e aroma equilibrados, com espuma densa e clara. O 
pulo do gato, entretanto, é a qualidade conhecida no jargão do setor como "drinkabilidade": "É a 
sensação de quero mais", definiu o cervejeiro.  
 
A partir de segunda-feira, os polêmicos anúncios, não assinados, que ironizavam os animaizinhos 
e as beldades que estrelam os comerciais de cervejas, vão dar lugar a um comercial de um 
minuto e meio, com vários artistas - entre eles o cantor Zeca Pagodinho - e mais de 500 
figurantes. O bordão "Experimenta!", repetido 36 vezes em cada exibição, deixa mais do que claro 
o objetivo inicial da cervejaria.  
 
Liderança - Entre a primeira experiência do público e a liderança entre as cervejarias nacionais, a 
Nova Schin tem um caminho muito longo a percorrer num setor em que a líder, Skol, detém 
34,2% de participação, a segunda colocada, Brahma, outros 21,9%, e a terceira, Antarctica, 
14,1%, segundo os últimos dados do instituto Nielsen, referentes a junho. O desafio parece ainda 
maior quando se lembra que as três primeiras colocadas pertencem à mesma dona, a gigante 
AmBev, que já acionou o Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária (Conar) e a 
Justiça para impedir a exibição do comercial que brincava com o uso da tartaruga nos comerciais 
de cerveja.  
 
Ontem, foi a vez de a Schincariol contra-atacar, exigindo que a AmBev seja advertida 
publicamente pelo fato de ter entregue ao Conar uma fita que continha também um filme inédito 
da campanha da concorrente. "Foi uma reação pouco inteligente da parte deles", disse Fischer.  
 
Da produção total das seis fábricas da Schincariol, a Nova Schin representa 90% e os 10% 
restantes atende às duas outras linhas: a Primus, marca premium que pretende fazer frente a 
cervejas como Bohemia (AmBev); e a Glacial, que assume oficialmente o posto de "marca de 
combate". (Colaborou Amanda Brum)  
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