
Antarctica reforça dose de guaraná em nova versão do refrigerante 
  
Depois de três anos de pesquisas definidas como ultra-secretas, a AmBev apresenta agora um 
novo produto em sua linha de refrigerantes, o Guaraná Antarctica Zon, que tem como diferencial 
o conceito de energia natural proveniente do fruto do guaraná, com o mesmo sabor do produto 
original, segundo a empresa. A novidade acaba de chegar ao mercado carioca e, em seguida, será 
vendida em São Paulo e Minas Gerais. "Quando começamos a pesquisar, não  sabíamos qual 
produto seria. Somente há 18 meses é que chegamos à conclusão que o lan-çamento seria para a 
linha de refrigerantes", conta o gerente de marketing de refrigerantes e não-alcoólicos da AmBev, 
Marcelo Suarez.  
 
Apesar do conceito de energético, o executivo explica que o Zon é para ser consumido como 
refrigerante, inclusive não é contra-indicado para crianças. "Na sua fórmula existe guaranina, 
extraída do fruto do guaraná. É algo similar à cafeína, só que natural", explica Suarez. Isso 
significa que o produto não é posicionado na categoria dos energéticos, produto o qual 
normalmente os consumidores adultos misturam com bebidas alcoólicas para ser consumido à 
noite, em festas e baladas.  
 
O Guaraná Antarctica Zon começa a ser vendido (apenas em latinhas) nos principais bares, 
restaurantes, supermercados e lojas de conveniência. "Trata-se de um produto natural, que 
garante muito mais energia", ressalta o gerente da AmBev. "Nossa proposta é apresentar um 
novo segmento, que oferece dois diferenciais: a mistura de refrigerante com energético e o sabor 
do Guaraná Antarctica original."  
 
Preço maior que o original  
O produto, informa Suarez, tem preço sugerido de R$ 1 para supermercados e R$ 1,70 para bares 
e restaurantes, o que significa que custará ent re 15% e 20% a mais que as versões original e 
diet. O executivo diz que o fato de iniciarem as vendas pelo Rio de Janeiro é explicado porque a 
cidade tem uma grande identificação com o produto. "O Zon está ligado à atividade ao ar livre, ao 
bem estar", comenta Suarez. A AmBev não informa o investimento no desenvolvimento do 
produto e nem quanto gastará com publicidade, apenas que o Zon está inserido na verba de 
marketing da empresa para este ano, no valor de R$ 370 milhões.  
 
Segundo dados da AC Nielsen, no acumulado de janeiro a julho o Guaraná Antarctica (normal e 
diet) apresentou 33% de participação de mercado no segmento de guaranás e 8,4% no mercado 
total de refrigerantes. Do mix de vendas, a versão normal do Guaraná Antarctica é responsável 
por 75% do total, enquanto a diet fica com os 25% restantes. A Coca-Cola, por sua vez, registra 
market share de 34,4% (no mesmo período), contando Coca-Cola regular, light e light lemon.  
 
Em relação ao público-alvo, Suarez conta que o produto deve ser consumido principalmente por 
jovens adultos. "Trata-se de um target que privilegia não só os agitos noturnos, mas que também 
busca mais energia para as diversas atividades do dia-a-dia, como esportes, aventuras, passeios, 
ou seja, tudo que requer disposição."  
 
Suarez afirma que, assim como acontece com a versão diet, o Guaraná Antarctica Zon conquistou 
os consumidores em pesquisas por preservar o mesmo sabor do autêntico Guaraná Antarctica, 
além de oferecer o benefício da energia.  
 
Para apresentar o seu lançamento, a AmBev preparou uma ampla campanha publicitária que deve 
estrear em breve, assim que os pontos-de-venda estiverem bem abastecidos com o Zon. A 
agência do Guaraná Antarctica é a carioca NBS. As peças vêm com a seguinte assinatura: "O seu 
guaraná Antarctica com mais guaraná".  
 
 
 



Produto da década de 20  
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. 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. De 1921 até hoje, a 
composição do Guaraná Antarctica mantém suas características sensoriais de sabor, aroma e 
corpo. É distribuído em mais de 750 mil de pontos-de-venda e está entre os 15 refrigerantes mais 
vendidos no mundo. Desde 1989 tem a sua versão diet.  
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