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uma franquia e espera incre-
mento de 40% no consumo nas
estações mais quentes.

A rede brasileira Yogolove
também não acredita no siste-
ma. “O mercado externo teve
dificuldade com o self-service,
assim como as marcas de sorve-
te que tentaram o mesmo méto-
do de venda”, afirma Paulo Ca-
lacino, diretor da Yogolove.

Tendência em 2010, resta sa-
ber se o frozen yogurt sobrevi-
verá a outros verões. “Permane-
cerão aquelas redes que cons-
truírem uma marca forte”, diz
Camargo, diretor da ABF. ■

YOGOBERRY

1,2 mil
são os interessados em
abrir uma franquia com a marca
Yogoberry. Das lojas abertas,
nenhuma foi fechada.

YOGGI

R$ 400 mil
é o valor para obter uma franquia
da marca, sem considerar
o imóvel. A média do mercado
de frozen é de R$ 300 mil.

YOGOFRESH

4
produtos da linha Yogocoffee,
como o café expresso com
frozen de chocolate, apoiam o
crescimento da marca no inverno.

YOGOLOVE

15%
de aumento da receita foi
o que constatou cada loja da
rede ao comparar outubro de
2009 com outubro deste ano.

Nestlé e Danone
se rendem à
onda “frozen”
Gigantes de alimentos
desenvolvem produtos baseados
na lógica do sorvete de iogurte

Como reflexo da febre no con-
sumo de frozen yogurt, gran-
des marcas decidiram entrar
na briga por uma colherada
desse mercado. A Nestlé, mul-
tinacional do ramo alimentício
que opera em 83 países, lança
neste verão um sorvete a base
de iogurte. O Molico Yogo, da
linha Molico, que oferece tra-
dicionalmente produtos com
apelo saudável, vai ser vendi-
do em potes de 485 gramas nos
sabores natural e sorvete de
iogurte com calda de Frutas
Vermelhas.

O Grupo Danone, multina-
cional conhecida principal-
mente por seus produtos lácteos
lançou em 2009 o Activia Fro-
zen, um iogurte que, quando
colocado no freezer, ganha a re-
frescância de um sorvete. A in-
tenção da empresa é que a linha
Activia, consumida geralmente
como parte do café da manhã,
devido à proposta de ajudar a
regular as atividades intestinais,
possa ser consumido também
como sobremesa, assim como
os frozen yogurts.

É só o começo
Este mercado hoje ainda está
concentrado na região Sudeste,
mas tende a ser ampliado. O
frozen yogurt está em processo
de implementação, mas assim
como em outros países, deve se
firmar como uma opção de so-
bremesa. “Muitos consumido-
res ainda estão conhecendo o
produto”, diz Ricardo Camargo,
diretor da Associação Brasileira
de Franchising (ABF).

A oferta de um produto de
cunho saudável, sem gordura
e refrescante deve alavancar o
consumo até a estabilização.
Além da facilidade de fabrica-
ção e da praticidade do mode-
lo de negócio que não exige
muito espaço e cozinha. Desta
forma, grandes marcas que
têm o sorvete em sua linha,
tendem a experimentar este
formato. “A Parmalat, por
exemplo, chegou a criar um
sorvete com sabor de iogur-
te”, diz Camargo. ■ M.C.

Neste verão,
a Nestlé lança
o Molico Yogo,
que será vendido
em potes de 485
gramas em dois
sabores, e a
Danone já pôs nas
prateleiras a versão
congelada de sua
marca Activia
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Marcelo Bae, diretor administrativo da Yogoberry,
espera registrar 50% de seu faturamento entre
novembro deste ano e fevereiro do ano que vem
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LOGÍSTICA

ABSA amplia a frequência de voos de frete
de carga entre Miami, nos EUA, e Cabo Frio
A partir de hoje, a companhia cobrirá a rota duas vezes por semana.
A demanda é principalmente de cargas para atender a indústria de petróleo
no litoral fluminense. Nas duas frequências, a ABSA usará Boeings
767-300 cargueiros, com capacidade para 60 toneladas. Controlado pela
Costa do Sol Operadora Aeroportuária, Cabo Frio (RJ) é um dos seis
aeroportos públicos brasileiros administrados pela iniciativa privada.
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● A Nestlé lança neste verão o
sorvete à base de iogurte, o Molico
Yogo, acompanhando a febre
de consumo dos frozen yogurts.

● Já no verão de 2009
o Grupo Danone lançou o
Frozen Activia, que continua a
ser vendido nesta temporada.

● O mercado de frozen
yogurt, focado na região
Sudeste, tende a ser ampliado
nos próximos meses.
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