
Paris Hilton faz anúncio da cerveja Devassa - Economia - Estadão.com.br

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100211/not_imp509602,0.php[21/2/2010 14:15:38]

DIGITAL
DE HOJE
NO DESKTOP
NO CELULAR

CADASTRO
LOGIN
WEBMAIL
RSS

ESPECIAIS
FOTOS
ÁUDIOS
TV ESTADÃO

Tempo em
São Paulo

máx 32º
min 20º

Umidade
36%

Outras
cidades»

PRIMEIRA PÁGINA OPINIÃO NACIONAL INTERNACIONAL VIDA & ECONOMIA CIDADES ESPORTES CADERNO2 MAIS SUPLEMENTOS BLOGS

Patrocinado por:                

Enviar por e-mail

Imprimir

VOCÊ PODE

Anúncios Google

Citroën 90 Anos
Compre um Citroën e vá para Paris
por nossa conta. Comprou, ganhou!

ESTADAO.COM.BR  O ESTADO S. PAULO  JORNAL DA TARDE  ELDORADO  ILOCAL  CLASSIFICADOS  LIMÃO

Débora Thomé e Marili Ribeiro, RIO e SÃO PAULO Tamanho do texto? A A A A

Quinta-Feira, 11 de Fevereiro de 2010 | Versão Impressa

Paris Hilton faz anúncio da cerveja Devassa
Socialite foi contratada pela Schin

A nova marca de cerveja do portfólio do Grupo Schincariol, batizada de Devassa Bem Loura, recorreu a
uma garota propaganda que - ainda que temporária, pois participará apenas do lançamento no carnaval
no Rio -, tem atitude que combina com o nome do produto. A socialite e milionária americana Paris
Hilton fez fama frequentando festas e protagonizando escândalos. 

A Devassa Bem Loura vai disputar consumidores com as líderes do segmento, como Skol, Brahma,
Itaipava e Bohemia. Fará isso nos mercados do Rio e de São Paulo, praças onde o principal rótulo da
empresa, Nova Shin, não decola. O melhor desempenho da cervejaria tem sido no Nordeste, onde detém
35% de participação de mercado. O diretor de marketing da empresa, Luiz Claudio Taya, diz que não há
programação para a nova marca ser distribuída lá tão cedo.

Para o lançamento da nova Devassa, que herda o nome da marca artesanal comprada pela Schincariol há
três anos, estão sendo destinados R$ 100 milhões. Taya diz que a estratégia de marketing é agressiva e
que outras louras serão convidadas a entrar nas campanhas da nova marca. 

O mercado de cerveja cresceu o ano passado 5,3% em volume e 12% em faturamento. O presidente
executivo e um dos herdeiros da companhia, Adriano Schincariol, reforçou que, por isso mesmo, serão
feito investimentos de R$ 1 bilhão em 2010 destinados à expansão da capacidade produtiva e em
propaganda. 

Por ano, a Schincariol produz 4,5 bilhões de litros de cerveja. Nas contas da empresa, ela ocupa hoje
13% do mercado. A sua expansão será concentrada no Rio e em São Paulo. "O grupo está hoje saudável
financeiramente e estamos atentos ao mercado para novas aquisições, mas não há nada novo, por
enquanto", diz Schincariol.
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