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Depois de crescer mais do que o mercado de refrigerantes em 2002 —segundo o Instituto Nielsen 
o volume de vendas da empresa em 2002 avançou 6,2% sobre o apurado em 2001 contra um 
crescimento de 3,4% registrado pelo setor—, a direção da Schincariol, sediada em Itu (SP), parte 
agora para uma nova briga: a guerra das ‘tônicas’. Assim, ela foca um novo nicho de 
consumidores com perfil mais sofisticado, e, com isso, uma ampliação nos canais de distribuição 
atuais.  
 
Até o final de junho, o consumidor já encontrará nas prateleiras dois novos produtos: a Schin 
Tônica e a Schin Citrus.  
 
“Esperamos alcançar 8% de market share do segmento de tônicas até o final do ano”, disse o 
gerente de produtos da categoria não alcoólicos da Schincariol, Christiano Mantelli.  
 
Segundo o executivo, o objetivo é alcançar um público com poder aquisitivo maior. “Nossas 
pesquisas indicaram que os consumidores de tônica são diferenciados. Por isso, a bebida deve 
estar disponível em pontos de venda em que outros produtos da marca não têm penetração. “São 
as casas noturnas, de shows, restaurantes mais sofisticados, entre outros”, afirma Mantelli.  
 
Os novos produtos também devem incrementar as vendas da Schin. Segundo Mantelli, no ano 
passado, segundo o Instituto AC Nielsen, o faturamento da empresa cresceu 12,3%, enquanto o 
do mercado atingiu 7,4%. “Esperamos manter a mesma média de crescimento neste ano.”  
 
No entanto, segundo o executivo, o produto não deve só concorrer com as outras tônicas —em 
particular a marca Schweppes que pertence à Coca-Cola—, mas também ser uma alternativa para 
um outro produto da multinacional norte-americana: a Fanta. A disputa não acontece por acaso. 
Os novos sabores da marca Fanta —Citrus e Maçã— caíram no gosto do consumidor brasileiro. 
Segundo dados da assessoria de imprensa da Coca-Cola, juntas as versões já representam 13% 
das vendas totais da marca. A Fanta terminou o ano de 2002, de acordo com o Instituto Nielsen, 
com 7,1% de participação de mercado. Com as versões regulares da bebida, laranja e uva, ela é a 
segunda marca do mercado de refrigerantes, ficando atrás apenas da marca Coca-Cola.  
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