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O Guaraná Antarctica é o patrocinador da 29a Festa do Guaraná, que aconteceu no último fim 
de semana em Maués, no Amazonas. Entre os dias 27 e 29 de novembro, a tradicional 
celebração em homenagem aos guaranicultores da região, que acontece desde 1979 e é 
patrocinada pela marca desde 2000, reuniu visitantes de todo o Estado. A festa ocorre 
quando se inicia a época de colheita do fruto e é prestigiada pela população de toda a cidade. 
 
Maués é conhecida como a terra do guaraná, pois é ali que surgiram os primeiros relatos do 
consumo do fruto, no século XVI, pelos índios saterê-mawé, que habitam a região. O ponto 
alto da festa é a apresentação da lenda do guaraná, feita pelos próprios índios. A celebração 
ainda tem a escolha da rainha do guaraná e apresentações de bandas. Este ano o show ficou 
por conta de GuigGhetto e Banda Calipso. 
 
Nos últimos cinco anos, a Am-Bev investiu R$ 34 milhões no Estado do Amazonas, em 
parceria com o governo estadual. Até 2013, o valor deve subir para R$ 70 milhões. "A 
Fazenda Santa Helena é o maior banco genético de guaraná do mundo", falou Edivaldo 
Galetti, gerente de fábrica da AmBev. 
 
Toda a produção de guaraná de Maués, que fica a 260 km de Manaus, é adquirida pela 
AmBev. Na cidade, a empresa mantém a Fazenda Santa Helena, onde são desenvolvidas 
técnicas para aprimoramento da produção da semente que dá origem ao refrigerante. A 
produção anual da fazenda atualmente é de 20 toneladas de guaraná. O plano é chegar a 100 
toneladas até 2015. Hoje 6o mil mudas de guaraná são produzidas por ano na Santa Helena. 
 
Na fazenda é realizado, uma vez por ano, o Dia do Guaraná, um evento para troca de 
experiência dos produtores. Mais de mil produtores da região são recebidos para assistir às 
palestras dos técnicos e conhecer a fazenda. 
 
SEGREDO 
 
Também em Maués fica a fábrica de extrato do Guaraná Antarctica, de onde sai o G5, líquido 
que é usado em toda a produção de guaraná nas 21 fábricas pelo Brasil e nas duas do 
exterior (Japão e Portugal). É nessa planta que fica guardada a primeira parte do segredo do 
guaraná. A fábrica de extrato recebe as sementes de guaraná produzidas na Fazenda Santa 
Helena e pelos outros guaranicultores da cidade. "O nosso diferencial é manter a cultura 
indígena na produção", disse Sérgio Leite, gerente de processo da empresa. 
 
No Amazonas, em Manaus, ainda fica a Arosuco Aromas, a fábrica de concentrados da 
AmBev, onde o extrato de guaraná é transformado no concentrado que compõe o kit 
distribuído para as plantas que produzem o Guaraná Antarctica. "Aqui é feita a checagem de 
matéria-prima e da embalagem para ver se elas atendem ao processo de qualidade", falou 
Paulo Anderson, gerente de qualidade da empresa. 
 
Na Arosuco Aromas também são produzidos os concentrados dos outros refrigerantes da 
empresa, como Sukita e Soda, por exemplo. Semana passada, foi a primeira vez que a 
empresa recebeu a visita de um grupo de jornalistas na planta. 
 
O Guaraná Antarctica mantém a fórmula original desde 1921, quando foi criado. Apenas dois 
funcionários da empresa conhecem o segredo. São esses "elementos", como são chamados 
internamente, que vão periodicamente a Arasuco Aromas para misturar o extrato com as 
essências e criarem o concentrado que é distribuído para todas as fábricas de guaraná. O 
refrigerante da AmBev detém 36% do share de guaraná no Brasil e é o quarto guaraná mais 
consumido do mundo. 
 
EXPORTAÇÃO 
 



Além de Japão e de Portugal, onde estão as fábricas internacionais do refrigerante, o Guaraná 
Antarctica também é exportado para os Estados Unidos. Por enquanto, não faz parte da 
estratégia da marca aumentar as vendas lá fora. "Se para aumentar a venda, tiver de correr 
o risco de perder a originalidade do produto, nós não temos interesse", falou Carlos Eduardo 
Henriques da Silva, gerente coorporativo de desenvolvimento de refrigerantes. 
 
O refrigerante é feito a partir do extrato da semente do guaraná. A polpa do fruto é 
descartada para produzir a bebida. De acordo com a lenda, o fruto do guaraná são os olhos 
da índia Cereçaporanga, a mais bela da tribo saterê-mawé, que se apaixonou por um índio da 
tribo inimiga. Os namorados pediram proteção a Tupã abraçados e o deus lançou um raio 
sobre eles, que permaneceram abraçados no céu. No lugar onde caiu o raio, surgiu o fruto, 
que lembra os apaixonados olhos de Cereçaporanga. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 dez. 2008, p. 12.   


