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As chamadas bebidas não-alcoólicas, que estão associadas ao conceito de vida saudável, como 
sucos, chás, águas com sabor, água de coco, isotônicos e energéticos, ganham cada vez mais 
a preferência do consumidor e a atenção dos fabricantes de bebidas. Prova disso são os 
sucessivos lançamentos da indústria no segmento, que dependendo da categoria já registra 
expansão de dois dígitos ao ano no País. 
 
A produção das bebidas à base de soja, por exemplo, aumentou 20% no último ano, mesma 
taxa registrada pelos energéticos, considerada uma das categorias de crescimento mais 
acelerado em todo o mundo. No Brasil, foram produzidos 21,4 milhões de litros de energético 
em 2008, mostram os dados da Abir (Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e 
de Bebidas Não-Alcoólicas). 
 
A busca do consumidor por alimentos e bebidas mais saudáveis é uma tendência mundial, mas 
no Brasil o consumo per capita das bebidas não-alcoólicas (exceto refrigerante) é bem menor 
do que em outros países, revelando o potencial de crescimento no País. Para se ter uma idéia, 
o brasileiro toma em média 12 copos (de 237 ml) de sucos prontos ao ano. No México, são 73, 
na Europa 150 e nos Estados Unidos, onde o hábito de tomar sucos prontos é mais forte, são 
230. 
 
Por isso, a indústria no Brasil se movimenta para expandir seu portfólio de bebidas não-
alcoólicas. O sucesso de H2oH!, lançada em 2006 pela AmBev, é considerado um marco, pois 
embora seja classificado como refrigerante de baixa caloria, caiu no gosto do público como 
água saborizada, assim como a Aquarius Fresh, da Coca-Cola (veja na arte a participação de 
mercado das principais marcas de bebidas não-alcoólicas). Na última semana, AmBev e Pepsi 
trouxeram mais uma novidade: Frutzzz, bebida inédita que combina o sabor do suco de fruta 
com um toque de gás (veja matéria abaixo). 
 
A Coca-Cola, dona do refrigerante mais famoso do mundo, também fez movimentos 
expressivos nos últimos anos para ampliar seu share no segmento de bebidas não-
carbonatadas (que não contém gás). A empresa adquiriu a Suco Mais em 2005, a Del Valle em 
2006 e a Matte Leão em 2009. "Objetivo é se posicionar como uma empresa total de bebidas e 
não só de refrigerantes. Investimento em novas categorias é sim um foco da empresa e pode 
ser visto através de inúmeros lançamentos e aquisições, como a Del Valle", disse Silmara 
Olivio, diretora de novas categorias para o Mercosul da Femsa, companhia mexicana que 
produz e distribui as bebi das Coca-Cola em nove países. 
 
VOLUME 
 
O volume das chamadas bebidas não-alcoólicas, de cerca de 2 bilhões de litros ao ano no País, 
é pequeno quando comparado com o gigante mercado de refrigerantes, com 14 bilhões de 
litros em 2008 e faturamento de R$ 20,7 bilhões. No entanto, em geral, o consumo de bebidas 
sem gás cresce a taxas maiores do que o refrigerante, que no último ano teve aumento de 
4%. "O principal desafio da indústria no Brasil ainda é emplacar o hábito de um produto 
saudável e prazeroso", considera William De Angelis Sallum, presidente da Abrasuco 
(Associação Brasileira dos Produtores e Envasadores de Néctares e Sucos) e diretor geral da 
Wow, que inclui entre outras marcas os sucos SuFresh. 
 
Para o executivo, a expansão das chamadas bebidas não-alcoólicas também depende de 
produtos melhores e inovações. "Suco pronto, por exemplo, é um produto caro, porque a 
matéria-prima e a embalagem são caras. Além disso, bebidas como sucos, chás, isotônicos etc 
competem com outras bebidas mais baratas, como refrigerante e os refrescos em pó", disse 
ele. 
 
SCHIN 
 



Já o Grupo Schincariol também tenta, através da expansão do portfólio no segmento de 
bebidas não-alcoólicas, consolidar sua posição como um grupo de bebidas e não apenas 
cervejeiro, como é mais conhecido. "Apesar de a Schincariol ter surgido com uma marca de 
refrigerantes em 1939, ficou mais conhecida como grupo cervejeiro", contou Guilherme 
Moraes, gerente de produtos não-alcoólicos da Schincariol. 
 
Assim como praticamente todas as empresas de bebidas, a Schincariol também passou, em 
2003, a dividir suas operações em duas áreas: não-alcoólicos e alcoólicos. "Até 2003, a 
participação das bebidas não-alcoólicas no faturamento do grupo era de 10% contra 90% de 
cerveja. Hoje, a proporção é de 30% contra 70%", exemplificou Moraes, acrescentando que o 
crescimento da empresa na categoria de não-alcoólicos é de 20% ao ano. Um dos carros-chefe 
é a água Schin com gás, líder de mercado com 30% de participação. No total, o grupo reúne 
cinco marcas não-alcoólicas, entre elas a linha infantil Skinka e Fruthos. 
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