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Empresa faz parceira com time rubro-negro para que participação local salte de 3% para 12% 
em 2 anos. O Grupo Schincariol deflagra uma ação de marketing nada tímida no mercado 
carioca. Fechou uma parceria com o Clube de Regatas Flamengo, por dois anos, que começa 
com a venda de cerveja em embalagens temáticas. Ou seja, durante este período, toda Nova 
Schin em lata e em garrafa vendida na Grande Rio terá o design inspirado no time rubro-
negro. A empresa diz não temer a rejeição de consumidores cariocas que torçam para outros 
times ou até por parte de torcedores de outros estados.  
 
Se a aposta é ousada, a meta por trás dela mantém o ritmo. Hoje, a Nova Schin encontra no 
Rio de Janeiro o seu mercado mais difícil - onde a participação é mais baixa, ao redor de 3%. 
"Queremos em dois anos ter a média nacional", revela o gerente de grupo de produtos, Luís 
Fernando Amaro.  
 
Esta média nacional é algo ao redor de 12%, afirma o executivo. "Já saltamos de 9% de 
participação para 15%", lembra, referindo-se aos resultados da campanha "Experimenta", 
lançada em setembro de 2003 para apresentação da Nova Schin. A agência Fischer América, 
sob o comando de Átila Francucci, assinou o trabalho. Francucci, hoje na agência Famiglia, 
levou consigo a conta de Nova Schin e assina a primeira campanha para a marca nesta nova 
fase.  
 
A ação de marketing em parceria com o Flamengo - que deverá se estender também para 
refrigerantes - será apresentada por meio da campanha "A alegria de ser rubro-negro". Zico, 
ex-jogador e hoje técnico da seleção japonesa de futebol, é o garoto-propaganda. Além de TV, 
há peças para rádio, jornal, internet, mídia exterior e ponto-de-venda. A campanha fica no ar 
até o começo da Copa do Mundo, quando a concorrente AmBev vai estar ainda mais forte na 
mídia - a Brahma é patrocinadora da seleção brasileira.  
 
As latas temáticas também foram criadas pela agência Famiglia e reproduzem camisas do 
Flamengo de diversas épocas áureas. A concepção da parceria, por sua vez, ficou à cargo da 
agência Pepper Comunicação.  
 
Em relação ao produto, outra mudança diz respeito ao líquido. De acordo com Amaro, além de 
toda cerveja Nova Schin vendida no Rio ser embalada agora com temas flamenguistas, o 
líquido, para todo este mercado, também sofreu alteração - está mais "suave". "O carioca 
toma cerveja de uma maneira diferenciada. Também aprendemos isso, desta forma decidimos 
mudar. O teor alcoólico do produto, no entanto, não foi alterado", explica o executivo.  
 
A aposta no Flamengo, conta Amaro, não assusta a empresa. O Grupo Schincariol informa que 
trata-se de um time com 33 milhões de torcedores, 7 milhões somente no Rio. "60% da 
população do Rio torce para o Flamengo", diz Amaro. "O clube tem uma representatividade 
muito forte, inclusive nos estados do Nordeste, onde a Nova Schin tem boa participação."  
 
Esta parceria não significa a exposição da marca Nova Schin no uniforme do time - o contrato 
da Petrobras com o Flamengo exige exclusividade.  
 
 



 
 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26, 27 e 28 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


