
omo toda criança, Cesar 
Bergamini ficava ansioso às 
vésperas do fim do ano leti
vo — mas não para poder 
jogar bola na rua, como seus 

colegas de infância de Jundiaí, no interior 
de São Paulo. Nas férias, ele passava horas 
na fábrica de sorvete do pai, a Jundiá, aju
dando a embalar picolés. "Eu achava o má
ximo ver aqueles sorvetes sendo feitos aos 
montes", diz Bergamini. Hoje, aos 31 anos, 
ele é diretor comercial da empresa e tem 
ajudado o pai, Valdomiro Bergamini, de 59, 
a levar a marca a uma posição de destaque. 

Fundada em 1970, nos fundos de um 
armazém de secos e molhados, a empresa 
dos Bergamini passou por um período de 
crescimento intenso nos últimos quatro 
anos. Em 2009, o faturamento fechou em 62 
milhões de reais — 181% mais que em 2006. 
Nesse período, a Jundiá conseguiu o que pa
rece quase impossível para muitas pequenas 
e médias empresas — deixar de ser apenas 
uma marca local para disputar espaço com 
grandes empresas de seu mercado. Segundo 
dados da Associação Brasileira de Super
mercados, a Jundiá foi a marca de picolés 
com maior saída no interior paulista em 

2009. Em potes de 2 litros, foi a terceira mais 
vendida no país, atrás de Kibon e Nestlé. 

Como a Jundiá cresceu tanto? C o m um 
modelo de negócios muito parecido com o 
das grandes concorrentes o que significa 
fazer um lançamento atrás do outro e dis
tribuí-los em larga escala —, mas com pre
ços menores. "Quando comecei, sorvete 
era coisa de rico", diz Valdomiro, fundador 
da empresa. "Era bastante claro que, se eu 
conseguisse fazer um sorvete bom a um 
preço acessível, a empresa não pararia mais 
de crescer." Segundo Cesar, a Jundiá tem 
custos menores em relação às marcas fortes 



Valdomiro foi buscar na concorrência um 
distribuidor que conseguisse colocar os 
produtos da Jundiá em geladeiras vizinhas 
às das marcas famosas. "Ele trabalhava na 
Kibon e já conhecia os pontos de venda 
mais importantes no interior de São Paulo", 
diz Valdomiro. "Com a distribuição mais 
eficiente, nossas vendas dispararam e tive
mos de dobrar a produção." 

Hoje, a Jundiá está presente em mais de 
18 000 pontos no estado de São Paulo, ocu
pando as prateleiras dos supermercados de 
grandes centros e também as das padarias de 
bairro. Para se estabelecer nesses lugares, é 

Manter o ritmo de crescimento da Jun
diá daqui para a frente não será tarefa sim
ples para Cesar e seu pai. As vendas da em
presa estão concentradas no Sudeste. Ex
pandir para outras regiões implica custos 
logísticos altos. "Levar sorvete para lugares 
distantes do centro produtor é um dos prin
cipais desafios das companhias menores 
em nosso setor", diz Eduardo Weisberg, pre
sidente da Associação Brasileira da Indús
tria do Sorvete. "São necessários caminhões 
com câmaras frigoríficas, que custam caro." 

Agora, Cesar está liderando um plano de 
expansão por meio de franquias. "É uma for-

dos concorrentes sobretudo por direcionar 
boa parte das verbas de marketing para 
ações simples, mas que trazem bons resul
tados — como degustação nos pontos de 
venda. "A Jundiá se tornou conhecida com 
um vizinho recomendando o sorvete para 
o outro", afirma Cesar. 

Durante mais de uma década, as ven
das da Jundiá estiveram concentradas em 
sorveteiros ambulantes, que apregoavam o 
produto com gritos e buzinadas enquanto 
empurravam seu carrinho pelas ruas. Esta
va dando certo, mas para crescer de forma 
acelerada era preciso fazer mais. Em 1995, 

preciso travar uma luta constante com as de
mais marcas, especialmente as grandes, que 
jogam novidades no mercado o tempo todo. 
"Meus maiores concorrentes trazem sorvetes 
novos a cada estação" diz Valdomiro. "Tenho 
de fazer o mesmo ou o público enjoa." No 
ano passado, a Jundiá lançou dez sabores — 
são 80 no total, incluindo um chamativo pi
colé azul-celeste com gosto de algodão-doce 
cuja embalagem traz personagens da Turma 
da Mônica. "Eu invento, mas também copio", 
diz Valdomiro. "Meus funcionários estão 
orientados a me contar sempre que encon
tram um sabor diferente no mercado'' 

ma de ampliar rapidamente nossa atuação 
no Brasil, mas compartilhando parte das res
ponsabilidades com outros empreendedo-
res", diz. "O objetivo é chegar a 100 unidades 
até o final deste ano." As sorveterias estarão 
localizadas sobretudo em bairros da perife
ria para que seja possível atingir a emergente 
classe C. O projeto conta com a participação 
do empresário João Carlos Semenzato, ex-
proprietário da rede de ensino profissionali
zante Microlins. Para suportar a expansão, 
uma nova fábrica deverá ser inaugurada em 
breve. "Vamos triplicar a produção de sorve
tes até o final deste ano", diz Cesar. 

Text Box
Fonte: Exame PME, São Paulo, n. 27, p. 36-37, jul. 2010.




