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O consumo de sorvete cresceu 60% no 
Brasil entre 2003 e 2011, atingindo 

o equivalente a seis litros por pessoa ao 
ano. Mesmo com temperaturas abaixo de 
zero, este índice chega à marca de 24 li-
tros per capita em países nórdicos, como 
Dinamarca, Finlândia e Noruega, onde o 
sorvete é visto também como um alimen-
to — ao contrário do brasileiro, que as-
socia o produto a uma sobremesa típica 
do verão. Mas se depender dos esforços 
de marketing dos grandes players da ca-
tegoria, essa sazonalidade cultural pode 
estar prestes a derreter. 

“Em 2014, teremos um ciclo pesado 
de lançamentos exclusivos para o inver-
no”, antecipa Cecília Dias, diretora de 
 marketing da Kibon, líder do segmento 
com mais de cem mil de pontos de ven-
da e 50% de share, segundo dados forne-
cidos pela marca. Criada pela americana 
U.S. Harkson no Rio de Janeiro há 71 anos, 
a Kibon pertence ao portfólio de empre-
sas da Unilever desde 1997. 

Referência do setor, a “marca do co-
ração” tem hoje nas linhas Magnum e 
Fruttare  os pilares para a desafiadora es-
tratégia de convencer o brasileiro a tomar 
sorvete nas estações mais frias, período 
em que as vendas chegam a cair pela me-
tade. Lowe (publicidade), Open e Ban-
co Eventos (ativação), Cubo (internet), 
Hub (ponto de venda) e Zambom (rela-
cionamento) formam o time de agências 
alinhadas sob o conceito “compartilhe a 
felicidade”, traduzido inclusive em ações 
sociais realizadas no Complexo do Ale-
mão, no Rio de Janeiro. Os lançamentos  
ganham destaque. Doce de leite e Napo-
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Trocando as estações
Marcas de sorvete concentram lançamentos no inverno para 
expandir o consumo das sobremesas geladas no País
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litano Especial, agora com o sabor de flo-
cos no lugar do preterido morango, estão 
entre as novidades apresentadas em po-
tes de dois litros, formato de consumo 
preferido da família brasileira.

Tanto que, na Sorvetes Jundiá, o cha-
mado take home ainda responde por 
70% das vendas. Mas a meta é aquecer 
o consumo também nos pontos de ven-
da. “Queremos que toda a família saia 
de casa para tomar sorvete”, frisa Felippe 
Montoro, superintendente comercial e de 
 marketing da empresa criada em 1977, em 
Jundiaí (SP), por Valdomiro Bergamini, 
que ainda hoje acompanha a gestão dos 
filhos César e Sérgio. Mesmo crescendo 
15% de 2011 para 2012 e com a previsão 
de avançar mais 20% neste ano, a Jundiá 
tem seu share congelado em 6%. Segun-
do a Associação Brasileira das Indústrias 
de Sorvetes (Abis), o setor faturou US$ 4 
bilhões em 2011, valor igual a um consu-

mo anual de 1,2 bilhão de litros, acrésci-
mo de 8% em comparação ao ano ante-
rior. “É difícil disputar mercado com mar-
cas como Kibon e Nestlé”, admite Monto-
ro. A concorrência, no entanto, não deve 
esfriar os planos da marca.

Jundiá e Nestlé projetam expansão
A Jundiá se prepara para abrir uma no-

va fábrica, em Itupeva (SP), com capaci-
dade para 60 milhões de litros de sorvete 
ao ano. O volume equivale ao dobro da 
atual produção, que sai de uma planta 
também instalada no município de Itu-
peva e que será desativada. Com 20 mil 
metros quadrados, a nova linha industrial 
começa a operar ainda no primeiro se-
mestre de 2013. Segundo Montoro, a Jun-
diá estuda também a construção de uma 
fábrica nas regiões Norte e Nordeste. “A 
proximidade é fundamental neste negó-
cio”, pontua. Com 90 sabores distribuídos  

Será o fim da moda do frozen?
A disposição do brasileiro, 

especialmente da classe C, em 
consumir sorvete fora de casa 
esquentou também a disputa dos 
fabricantes com as franquias. Do 
interior, surgem redes como a 
Chiquinho Sorvetes, sediada em 
São José do Rio Preto (SP), hoje a 
maior cadeia do setor, segundo a 
Associação Brasileira de Franchising 
(ABF), com 219 lojas em dez Estados e 
faturamento previsto de R$ 55 milhões 
em 2013. Prestes a chegar à capital 
paulista, a marca do empresário Isaías 
de Oliveira, criada em Frutal (MG), 
prepara um aporte de R$ 3 milhões 
para encorpar sua operação.

Já a quarta maior franquia, a Yoggi, 
dirigida por Alexandre Tenenbaum, 
vem do fenômeno dos frozen iogurte. 
O apelo do “natural” foi tão forte que 
impulsionou, no ano passado, a compra 
das 57 lojas da marca pela Brazil Fast 
Food Corporation (BFFC), dona do 

Bob´s. A concorrente Yogoothies, cuja 
rede cresceu 23% em 2012, para 27 lojas, 
e o faturamento saltou 33%, para R$ 12 
milhões, também tem o que comemorar. 
“Em 2013, abriremos mais dez unidades 
e o faturamento deve ser 25% maior”, 
prevê o diretor de marketing e operações 
da Yogoothies, Heberth Curcovezki, que 
criou a marca em 2010 ao lado de seu 
irmão, Rychard Curcovezki, diretor de 
franchising da rede.

Especialistas do setor, no entanto, 
dizem que a onda deve perder força 
e se estabilizar. “A expansão está 
concentrada nos shoppings e não nas 
ruas, onde estão as melhores chances 
de progresso”, diz Eduardo Weisberg, 
presidente da Abis. “O cenário é de 
acomodação”, confi rma Ricardo 
Camargo, diretor executivo da ABF, 
representante de 1.080 lojas de 50 redes 
de sorveterias, que faturaram R$ 704 
milhões em 2012, alta de 14% ante 2011. 

“Vivemos um momento de 

consolidação”, defende Curcovezki, da 
Yogoothies. No balanço da Chiquinho 
Sorvetes, “o frozen não é passageiro, 
mas deve permanecer no mercado como 
um produto voltado para as classes A 
e B”, defi ne Luciano Rodrigo de Souza, 
diretor de franquias da rede. 

Tanta diversidade fez até a 
cerveja, a Skol, pular da garrafa 
para o pote neste verão. Pouco? Dos 
sabores tradicionais ao sorvete de 
cerveja, iniciativas não faltam para 
fazer com que o brasileiro entre 
nesta fria, sem medo.

em 12 linhas, a Jundiá está presente em 
25 mil estabelecimentos. A intenção é 
crescer até 15% neste ano, com sorvetes 
como os de Torta de Limão, Cappuccino 
e Brownie, que remetem a sabores com 
mais chances de aceitação em dias frios. 
O movimento, repetido por todo o mer-
cado, conta com o trabalho da agência 
KlickcomK, de Sorocaba (SP), autora das 
campanhas que exploram o slogan “Pra-
ticar alegria faz bem”.  

Herança da Yopa, hoje a Sorvetes Nes-
tlé (conta atendida pela JWT) é  vice-líder 
do setor e ganha a cobertura extra da Ga-
roto, que foi comprada em 2002. Alheia à 
querela judicial ainda sem definição pelo 
Conselho Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade), a marca investirá, apenas 
neste ano, cerca de R$ 200 milhões para 
ativar seu patrocínio à Copa do Mundo 
da Fifa de 2014. A Garoto, que estreou 
na área de sorvetes em 2007 com sabores 
inspirados na tradicional caixa de bom-
bons, refresca sua presença com o novo 
Pegapop, picolé que utiliza a figura do 
macaco Luca para mostrar que descas-
ca como se fosse uma banana. Os potes 
de sabores exclusivos, como Prestígio e 
Galak, além da variante La Frutta, tam-
bém estão entre as frentes prioritárias de 
trabalho. “A área de sorvetes será decisi-
va para o crescimento orgânico da Nes-
tlé em 2013”, afirma Rogério Lopes, dire-
tor da Sorvetes Nestlé. A marca diz que 
este é o maior aporte para a categoria no 
Brasil nos últimos dez anos.

Rede Yogoothies segue apostando no frozen e quer ampliar em 25% o faturamento 

Estratégia das líderes de mercado Jundiá, Kibon e Nestlé contempla novos sabores e formatos
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1549, p. 30, 4 mar. 2013.




