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De São Paulo 
  
Chegou ontem às bancas a revista Vogue RG Garota Guaraná, resultado de uma parceria entre a 
Vogue e o Guaraná Antarctica Diet, que resolveu aproveitar o prestígio da marca no mercado de 
refrigerantes em publicação editorial. Voltada para o público feminino teen, a revista busca a 
leitora jovem que não se identifica com as revistas pré-adolescentes, mas ainda não se encaixa 
nas pautas das revistas femininas atualmente em circulação. A Garota Guaraná traz dicas de 
moda, música, tecnologia, viagens e mais um monte de temas de interesse do público.  
 
"Com este lançamento queremos reforçar a ligação direta do Guaraná Antarctica Diet e suas 
consumidoras, ressaltando assuntos de interesse do cotidiano para um público exigente, antenado 
e jovem", afirma Marcelo Suarez, gerente de refrigerantes da AmBev.  
 
Inicialmente será distribuída como um anexo da revista Vogue RG. Ao todo, serão cerca de 
30.000 exemplares divididos entre São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. A idéia é produzir quatro 
revistas durante o ano, cada uma ligada à entrada de uma das estações.  
 
Há três temporadas nos desfiles da SPFW, a marca produziu, em parceria com a Ellus, uma 
coleção de camisetas resultado de um concurso cuja criação foi inspirada no slogam do 
refrigerante, "Original do Brasil".  
 
Recentemente, o Guaraná Antarctica lançou sua segunda parceria com a Rosa Chá, numa coleção 
de moda praia inspirada nas diferentes regiões do Brasil – que tem a top da capa da nova revista, 
Carol Ribeiro, como a musa do catálogo. Essas parcerias que foram consideradas bem sucedidas 
acabaram levando a marca a pensar numa revista para comunicar-se com as meninas ligadas ao 
mundo teen, seguidoras de tendências e consumidoras de bom gost o.  
 
O Guaraná Antarctica  
 
A Antarctica começou a produzir o refrigerante de guaraná da Amazônia em 1921, quando os 
técnicos da empresa conseguiram eliminar a adstringência e o amargor natural da fruta. Essas 
características limitavam o potencial da bebida para conquistar os consumidores, mas não eram 
eliminadas pela tecnologia disponível no início do século, quando se esboçavam estudos de uso da 
fruta em refrigerantes.  
 
Com a fórmula aprimorada e elaborado um buquê especial, a companhia deu início à produção do 
Guaraná Champagne, assim chamado por ser uma bebida espumante. Segundo a fabricante, de 
1921 até hoje, a composição do refrigerante mantém-se imutável nas suas características 
sensoriais de sabor, aroma e corpo.  
 
O Guaraná Antarctica é o refrigerante líder absoluto do segmento guaraná, com 30% de 
participação de mercado, segundo o Instituto AC Nielsen. É distribuído em mais de um milhão de 
pontos-de-venda e está entre os 15 refrigerantes mais vendidos no mundo, com um volume anual 
de 800 milhões de litros. O Brasil é o terceiro maior mercado mundial de refrigerantes.  
 
O Guaraná Antarctica Diet é fabricado desde 1989. Preserva o mesmo sabor da versão normal 
sem adição de açúcar e hoje representa um quarto do volume comercializado do produto.  
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