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Bebidas Ambev e Coca-Cola reproduzem fora do país a guerra entre o Guaraná Antarctica e o 
Kuat  
 
Sucesso em Portugal, pelas mãos da Ambev, e no México, vendido pela Coca-Cola, o guaraná 
parece finalmente começar a deslanchar fora do Brasil. Até na gelada Noruega o refrigerante 
brasileiro foi lançado na semana passada. A internacionalização do guaraná acontece graças a 
uma onda de inovação de sabores no mercado global de refrigerantes. O apelo de produto natural 
e exótico também ajuda. Apesar de negarem uma corrida para estrear primeiro em cada 
mercado, Ambev e Coca-Cola partiram para demarcar seus territórios, reproduzindo lá fora a 
guerra entre o Guaraná Antarctica e o Kuat aqui do Brasil.  
 
As estratégias são diferentes - como pode ser observado pelo último lançamento da bebida no 
mapa global. O refrigerante à base de guaraná que está sendo vendido na Noruega ganhou outra 
marca, SanSão, e tem leve inspiração no Kuat. No México, onde a Coca-Cola vendeu no último 
ano 80 milhões de litros de guaraná, o produto também é comercializado com outro nome, 
Sanzao, embora o apelo de "guaraná do Brasil" seja bastante utilizado no marketing. Já nos 
comerciais que começaram a ser veiculados na Noruega, foram utilizadas cenas da África do Sul. 
O refrigerante, oferecido em embalagens de meio litro e um litro, ganhou uma promoção de 
distribuição de amostras, para degustação do produto.  
 
A Coca-Cola do Brasil prefere não se pronunciar sobre a estratégia de internacionalização do 
guaraná, pois o produto brasileiro, segundo a empresa, é apenas colocado à disposição das 
subsidiárias dos outros países - a quem caberia a iniciativa do lançamento, de acordo com 
interesses comerciais locais. Além do México e da Noruega, houve um teste do refrigerante nos 
Estados Unidos, durante dois meses, em parte da rede Seven Eleven, no final do ano passado. 
Segundo a empresa, os resultados do teste estão sendo avaliados e ainda não há uma decisão 
sobre lançar ou não o guaraná localmente.  
 
A Ambev faz suspense sobre os planos para o mercado americano. Na prática, não é difícil 
encontrar o Guaraná Antarctica em bares freqüentados por brasileiros, mas o produto é importado 
informalmente, pelos donos desses estabelecimentos.  
 
Rodolfo Coelho, gerente internacional de refrigerantes da Ambev, diz que a companhia tenta até 
coibir essa importação, já que a idéia é, no futuro, entrar no maior mercado de refrigerantes do 
mundo com uma estrutura de distribuição e marketing bem mais elaborada - a exemplo do que 
está sendo feito em Portugal e na Espanha.  
 
"Estamos fazendo um bom trabalho de planejamento estratégico, criando valor para a marca", diz 
Coelho. "O nosso produto é exatamente o mesmo vendido no Brasil", acrescenta, alfinetando a 
concorrente.  
 
Sem revelar quantias, o executivo conta que a empresa está investindo "muito dinheiro" em 
pesquisas de mercado e com consumidores. Ele prefere não confirmar testes recentes que teriam 
sido feitos no mercado francês.  
 
O sucesso em Portugal - onde a Ambev conquistou 1% do mercado e viu o produto tornar-se 
moda nos barzinhos de Lisboa - mostrou a importância de um bom acordo de distribuição. Lá, o 
Antarctica é produzido (com concentrado da fábrica de Manaus) pela Sumolis, engarrafadora da 
Pepsi e líder portuguesa no mercado de refrigerantes. Além de Portugal, o guaraná Antarctica foi 
lançado na Espanha - onde o marketing explora a imagem do jogador Ronaldo - e, em menor 
escala, em Porto Rico e no Japão.  
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