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Carolina Dall’Olio

No restaurante Fasano, as sobre-
mesas do cardápio têm sorvetes
da Diletto em suas receitas.
Quem passeia pelo Shopping Ci-
dade Jardim pode provar os gela-
dos da marca enquanto confere
vitrines de grandes grifes mun-
diais. A empresa também pro-
duz os únicos picolés que estão à
venda nas disputadas gôndolas
do empório Santa Luzia.

Com apenas dois anos de vida,
a fabricante de sorvetes Diletto,
sediada em São Paulo, já conquis-
tou espaço em alguns dos pon-
tos de venda mais badalados do
País – e até do exterior.

Para tanto, teve de superar gi-
gantes como Unilever e Häagen-
Dazs. Hoje, depois de distribuir
seu produto em dois mil estabe-
lecimentos e faturar R$ 10 mi-
lhões em 2010, a Diletto se prepa-
ra para receber o aporte de um
fundo de investimentos e enfren-
ta o desafio de crescer sem desca-
racterizar a imagem da marca.

O histórico da empresa depõe
a seu favor: tudo que foi feito até
agora deu certo. O primeiro pas-
so da Diletto, aliás, foi copiar
uma fórmula familiar que já ha-
via obtido sucesso na Itália do
início do século 20.

Lá, Vittorio Scabin se diferen-
ciou da concorrência ao produ-
zir um picolé premium. “Na re-
gião do Vêneto, meu avô era o
único a fabricar um produto de
qualidade nesse formato”, expli-
ca o empresário Leandro Scabin,
que imitou seu nono quando deci-
diu abrir, em 2009, a Diletto bra-
sileira.

Parecia algo simples. Mas Sca-
bin garante que a principal difi-
culdade enfrentada por ele foi
justamente a de equilibrar uma
massa bastante cremosa (que ca-
racteriza um sorvete italiano de
qualidade) em um palito. “Eu
não poderia simplesmente re-
produzir as receitas do meu avô
porque ele fazia tudo de forma
artesanal”, justifica Scabin.

Foram necessários muitos tes-
tes até encontrar a fórmula cer-
ta. Ao fim do processo, porém, a
empresa tinha chegado a dois re-
sultados importantes: possuía
um produto inovador e poderia

assegurar que era capaz de entre-
gar grandes pedidos.

Ao dar essa garantia, a Diletto
ganhou a confiança de clientes
de peso. A formação societária
da empresa também ajudou a
abrir portas: além de Scabin, o
ex-sócio do Banco Pactual, Fá-
bio Pinheiro, e o publicitário da
W/McCann, Fábio Meneghini,
também são donos da empresa.

Por tudo isso, a Diletto cres-
ceu muito rápido – a estimativa é
faturar R$ 22 milhões em 2011,
seu terceiro ano de vida. “Pode-
ria ser até mais, porém, precisa-
mos ir com cuidado”, diz Scabin.

Hoje a empresa já não faz um
trabalho de vendas ativo. E recu-
sa, todos os dias, propostas de
lojistas interessados em reven-
der seus produtos – que custam
de R$ 4 a R$ 7. “Os nossos sorve-
tes só podem estar expostos em
pontos de venda onde o consu-
midor seja capaz de compreen-
der a história da nossa marca e
valorizá-la”, resume Scabin.

Para crescer, portanto, além
de contar com capital de um fun-
do de investimentos, a Diletto
prepara o lançamento de novas
versões de seu produto, como o
sorvete em massa vendido em co-

pinhos de 500 ml – bem seme-
lhantes aos da Häagen-Dazs.

Para o consultor Francisco Al-
berto Madia, da Madiamundo-
marketing, a Diletto precisa “evi-
tar as tentações”. Ele acredita
que a empresa deve mesmo recu-
sar os convites dos varejistas e se
concentrar apenas em vender
mais para os mesmos clientes.
“Eu continuaria a apostar no pi-
colé, que é o diferencial da mar-
ca, e criaria novos sabores”, suge-
re. “A empresa poderia evitar a
briga com produtos de grandes
marcas e manter o foco no nicho
de mercado que encontrou.”

● Ter um produto inovador
Ao fabricar um tradicional
sorvete italiano no formato
picolé, a empresa conseguiu um
diferencial para conquistar os
clientes mais exigentes

● Valorizar sua história
Cada embalagem traz impressa
a história de Vittorio Scabin,
destacando que as receitas são
italianas e que a empresa tem
tradição – características que
agregam valor ao produto

● Vender para poucos
Ao usar matérias-primas de
qualidade, a Diletto sabia que
teria custos altos e precisaria
mirar um público mais seleto

● Produção industrial
Ao eliminar qualquer processo
artesanal e terceirizar parte da
produção, a Diletto conseguiu
garantir a fabricação em escala.
Assim, pôde prometer aos
grandes clientes que seria
capaz de atender sua demanda
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Sorveteria enfrenta
o desafio de crescer
sem perder a classe

● A locadora digital Netflix vai
separar sua unidade de serviços
de transmissão de filmes em
streaming daquela de envio de
DVDs por correio, que passará a
se chamar Qwikster, afirmou seu
presidente, Reed Hastings, no
blog da companhia.

Andy Rendich, que atuou na
unidade de DVDs por 12 anos,
assumirá a presidência da Qwiks-
ter, segundo Hastings. A unidade
de streaming manterá a marca
Netflix.

O movimento segue a decisão
da companhia de elevar o preço
da assinatura mensal de um pa-
cote combinado de streaming e
aluguel de DVDs em cerca de
60%, o que causou reclamações
entre consumidores e bloguei-
ros. ”Eu confundi tudo. Devo uma

explicação a todos”, escreveu
Hastings.

O executivo disse que os servi-
ços de streaming e de DVDs esta-
vam se tornando dois negócios
diferentes, com estruturas de
custos bastante distintas. Segun-
do ele, os dois negócios preci-
sam ser tratados de forma distin-
ta: “Precisamos deixar cada um
crescer e operar separadamen-
te”. Hastings garantiu que não
haverá mudança de preços. /
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Facebook terá
compartilhamento
de música
Usuário poderá colocar o conteúdo que gosta em seu perfil,
transformando-o em uma central de entretenimento

Ben Sisario
THE NEW YORK TIMES

Para serviços de música digi-
tal baseados em um modelo de
computação em nuvem, como
Spotify e Rhapsody, que ofere-
cem milhões de músicas via
streaming, mas que tiveram di-
ficuldade para atrair um gran-
de número de usuários pagan-
tes, o fato de receber solicita-
ções de amizade pelo Face-
book pode acabar sendo uma
faca de dois gumes.

Esta semana, segundo nume-
rosos executivos de mídia e da
área de tecnologia, o Facebook
apresentará uma plataforma de
mídia que permitirá que as pes-
soas compartilhem sem grandes
problemas suas músicas, progra-
mas de TV e filmes favoritos, tor-
nando efetivamente a página bá-
sica do perfil uma espécie de cen-
tro de entretenimento.

O Facebook, que tem mais de
750 milhões de usuários, não re-
velou seus planos, mas acredita-
se que a companhia anunciará o
serviço em sua conferência de de-
senvolvedores de F8 em San
Francisco, na quinta-feira.

Colocando os desenvolvedo-
res diante de milhões de usuá-
rios, a nova plataforma do Face-
book poderá lançar os serviços
de música para novas e enormes
audiências. “Se isso funcionar,
como se pretende, será finalmen-
te o nirvana da possibilidade de
interação entre várias platafor-
mas”, disse Ted Cohen, consul-
tor e ex-executivo digital de um
importante selo.

Mas o novo plano aumentará a
pressão da concorrência para es-
ses serviços recém-criados, obri-
gando-os a oferecer mais música
gratuita como chamariz para no-
vos usuários.

Segundo os executivos de mí-
dia e da área de tecnologia, que
não quiseram ser identificados
porque se trata de negócios sigi-
losos, o Facebook fez acordos
com uma série de empresas de
mídia a fim de desenvolver uma
solução para que a página do per-
fil do usuário mostre todo o tipo
de entretenimento que ele con-
some por meio desses serviços
externos.

Os links que aparecem num
widget ou aba, ou como parte de
um novo feed do usuário, enca-
minharão um amigo curioso dire-
tamente para o conteúdo.

O Spotify e o Rhapsody, junta-
mente com seus concorrentes
menores Rdio e MOG e a compa-
nhia francesa Deezer, estariam
entre os cerca de 10 serviços que
farão parte do pacote em seu lan-
çamento; o Vevo, um site de ví-
deo de música, é outro serviço.
Um porta-voz do Facebook não
quis fazer comentários, e execu-
tivos do setor aconselharam cau-
tela porque os detalhes do plano
poderão mudar.

Opções. O Spotify é o maior
desses serviços, com mais de 10
milhões de usuários, segundo
seus relatórios mais recentes. O
serviço começou na Europa em
2008 e chegou aos Estados Uni-

dos em julho, depois de prolon-
gadas negociações com os princi-
pais selos a respeito de sua estru-
tura “freemium”, um serviço
que permite que as pessoas ou-
çam música gratuitamente, com
publicidade, mas que poderá ser
pago para quem desejar mais re-
cursos, a uma taxa de US$ 5 ou
US$ 10 mensais para uma versão
isenta de anúncios.

O Rdio e o MOG, que cobram
US$ 5 e US$ 10 por mês de assina-
tura, anunciaram versões gratui-
tas na semana passada, na tenta-
tiva de concorrer com o Spotify.
E o Rhapsody, cujo serviço custa
US$ 10 e US$ 15 por mês, acaba
de lançar uma série de novos re-
cursos baseados no Facebook.

As companhias não quiseram
responder a perguntas sobre a
plataforma de mídia do Face-
book. E David Hyman, fundador
e principal executivo do MOG,
afirmou que o desenvolvimento
do serviço gratuito de sua compa-
nhia é muito anterior ao ingres-
so do Spotify nos EUA.

Mas acrescentou que está ha-
vendo uma mudança para redu-
zir o “incômodo” que um não as-
sinante experimenta ao acessar
um link postado por um usuário
pago. Em vez de ouvir a música,
o não assinante se depara com
uma página que pede para ele se
cadastrar com um cartão de cré-
dito – um aborrecimento para
muitos possíveis clientes. “No
mundo da internet, qualquer ‘in-
cômodo’ mínimo é uma dor de
cabeça para as pessoas”, disse.

O MOG oferece aos novos
usuários uma quantidade enor-
me de músicas gratuitas – finan-
ciada pela publicidade –, que au-
menta com a atividade social do
usuário no site. A música gratui-
ta do Rdio virá sem publicidade. /
TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

Anúncio. O Facebook, de Mark Zuckerberg, deve apresentar o novo serviço na quinta-feira

Inovador. Leandro Scabin, sócio na Diletto: sorvete diferente

A Diletto, sofisticada
fabricante de sorvetes
italianos pretende manter
sua identidade, segredo
do sucesso da marca

Netflix decide
se dividir em
duas empresas● Potencial

TED COHEN
CONSULTOR E EX-EXECUTIVO DA
DIVISÃO DIGITAL DE UMA GRANDE
GRAVADORA
“Se isso funcionar, como se
pretende, será finalmente o
nirvana da possibilidade de
interação entre várias
plataformas.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 set. 2011, Economia & Negócios, p. B14.




