
Antarctica investe em campanha para recuperar preferência por guaraná 
Daniela D'Ambrosio   
 
O mais brasileiro dos sabores está em crise. O guaraná está perdendo espaço para as colas no 
concorrido mercado de refrigerantes. A fruta originária da Amazônia, que chegou a representar 
28% das vendas em 2000, caiu na preferência do consumidor e hoje responde por 24,5% do 
mercado. O sabor cola, em contrapartida, decolou, saindo de um patamar de 42,6% em 2000 
para 50,9% este ano. O efeito colateral desse sobe-e-desce: a líder Guaraná Antarctica está 
mudando seu posicionamento pela quarta vez em cinco anos e estréia amanhã nova campanha. 
 
O novo slogan do Guaraná Antarctica - o maior trunfo da AmBev no segmento de refrigerantes - 
dá o recado para a concorrência: "Ninguém faz igual". Embora as chamadas tubaínas tenham tido 
uma queda de participação de mercado recentemente - de 33,1% para 29,3% de outubro de 
2004 para outubro último -, esse mercado cresceu vertiginosamente depois da criação da garrafa 
PET, que democratizou a tecnologia de fabricação dos refrigerantes. E o sabor guaraná é o mais 
importante para as marcas regionais, respondendo por 58% das vendas. "O nosso é o único 
guaraná com 100% do fruto vindo da Amazônia", diz Marcelo Suarez, gerente de marketing de 
refrigerantes da AmBev. 
 
No mercado de guaranás, a marca Antarctica ocupa a posição de líder, com 30,1% de 
participação, segundo dados AC Nielsen de outubro. No mesmo período de 2004, tinha 28,2% do 
segmento. Mas no mercado total de refrigerantes, sua participação está estacionada na casa dos 
8,3% há um ano. 
 
Criado pela Duda Propaganda, o slogan substitui o "Filhos do Brasil", primeira criação da agência 
que assumiu a conta do Guaraná Antarctica em novembro de 2004. Nos últimos cinco anos, a 
marca trocou de agência quatro vezes. Em 2000, a campanha da DM9 assinada por Nizan 
Guanaes, foi uma das mais bem-sucedidas. "Tudo pede", mostrava o guaraná acompanhado de 
pipoca e pizza. A DM9 assumiu, então, a marca de cerveja Antarctica e o guaraná passou para a 
Carillo Pastore, responsável pelo conceito "Original do Brasil". 
 
Dois anos depois, a conta passou para a agência NBS, que criou o tema "Vai beber o quê?", que 
mostrava um balão na mente do consumidor no momento em que ele pedia a bebida. Onze meses 
mais tarde, a Duda Propaganda assumiu a conta. 
 
O novo slogan inicia um posicionamento de longo prazo, que deve ser mantido, inclusive, na Copa 
do Mundo - o guaraná é patrocinador oficial da Seleção Brasileira. A AmBev não revela o 
investimento, mas essa promete ser uma campanha de fôlego, com campanha em TV aberta, 
fechada, mídia impressa, cinemas e mídia exterior. "Queremos reiterar para o público jovem que 
somos a opção genuína em guaraná", diz Suarez. 
 
O concorrente Kuat, da Coca-Cola, responsável por 3,2% do segmento de guaraná, tem uma 
campanha com forte posicionamento jovem desde agosto. 
 
 



 
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 nov. 2005, Tendências & Consumo, p. B6. 
 


