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Começa a chegar ao mercado neste final de semana, na cidade de São Paulo, o novo 
lançamento da AmBev, o Guarah, refrigerante tipo "água com sabor", com 50% menos gás. A 
companhia, que é fabricante do H2OH!, a primeira bebida desse tipo no Brasil, resolveu 
apostar em um produto que considera certeiro, uma vez que essa categoria cresceu 35% no 
ano passado contra uma evolução de apenas 2% nas vendas e consumo de refrigerantes em 
geral.   
 
"Além disso, existe uma preferência do brasileiro pelo sabor de guaraná", diz Adrianne Elias, 
gerente de marketing de não-alcóolicos da AmBev. Segundo dados de mercado, o sabor 
guaraná é o segundo mais consumido em refrigerantes, com 25% do total da preferência 
(perde só para o sabor cola, com 50%).   
 
Diferentemente da estréia de H2OH!, a marca líder da categoria, com 70% do volume de 
vendas, o lançamento de Guarah será feito de uma só vez, em escala nacional. H2OH! foi 
lançada em fases, em diferentes épocas em cada Estado. Para não acontecer a falta de 
produto que marcou o início das vendas da H2OH! no fim de 2006, desta vez a companhia 
triplicou o volume distribuído em cada região. "Essa é a nossa grande aposta para este ano", 
diz a gerente. A AmBev, que não divulgou o investimento no novo produto, levou um ano para 
desenvolver Guarah. "O que mais deu trabalho foi deixar a bebida totalmente incolor, o que 
para nós é importante para reafirmar a diferença desse produto com relação a outros 
refrigerantes". O mercado desse novo tipo de bebida, segundo dados Nielsen, representa 2% 
das vendas de refrigerantes no Brasil, o que somaria R$ 200 milhões ano ano.   
 
A H2OH! encerrou abril com 3,8% das vendas na Grande São Paulo - mais do que sua rival 
Aquarius, da Coca-Cola, que ficou com 0,5%, e refrigerantes tradicionais, como Sprite (2%).   
 

 
 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 maio 2008, Tendências & Consumo, 
p. B4. 


