
%HermesFileInfo:B-4:20130902:

B4 Economia SEGUNDA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2013 O ESTADO DE S. PAULO

FELIPE RAU/ESTADÃO

TELECOMUNICAÇÃO

Sorveterias crescem
com apelo à ‘classe A’

Itália vai taxar operação
de alta frequência

Acordo entre Verizon e
Vodafone pode sair hoje

“Nossa ideia é criar mais ocasiões de consumo para o sorvete.”

AÇÕESVEÍCULOS

João Campos, vice-presidente da Kibon

A General Motors espera que a
indústria do Oriente Médio
mostre crescimento, mas em
ritmo mais lento que nos últi-
mos anos, prejudicada por in-
certezas e crises políticas em
mercados como Egito e Síria. A
montadora americana fechou
temporariamente sua unidade
egípcia, próxima ao Cairo,
após confrontos entre forças
de segurança do governo e
apoiadores do presidente de-
posto, Mohamed Mursi. A Ge-
neral Motors reabriu a unida-
de, mas monitora a situação de
perto.

LAWRENCE BODNAR/ESTADÃO

A Itália será, a partir de hoje, o
primeiro país a introduzir um
imposto sobre negociações em
alta frequência, segundo o Fi-
nancial Times. O país vai taxar
operações de alta frequência e
derivativos de ações como par-
te do processo estabelecido
este ano para taxar transações
relacionadas a ações. Bancos e
corretoras alertaram que o im-
posto pode prejudicar ainda
mais a liquidez do mercado
italiano. O volume de negocia-
ções já caiu fortemente desde
março, quando um imposto
sobre ações foi introduzido.

A Verizon e a Vodafone chega-
ram a um acordo no qual a Veri-
zon vai pagar US$ 130 bilhões
pela participação da Vodafone
na empresa americana. Os ter-
mos do acordo ainda precisam
ser aprovados pelos conselhos
das companhias, mas o acerto
pode ser anunciado hoje.

GM espera reação das
vendas no Oriente Médio

A difícil arte
de vender
sorvete
no Brasil
Em momento de queda nas vendas, Unilever
investe R$ 40 milhões e reformula produtos
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● Consumo de sorvete no Brasil evolui, mas ainda está muito 
aquém do volume de países desenvolvidos

QUEBRANDO O GELO
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Principais marcas em 2012
EM MILHÕES DE REAIS EM PORCENTUAL DE MERCADO
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Das três principais marcas do País, duas 
pertencem à Unilever (Kibon e Cornetto)

Fernando Scheller

Convencer o brasileiro a to-
mar mais sorvete não é tarefa
fácil. A Unilever, líder no Bra-
sil com a marca Kibon, está in-
vestindo R$ 40 milhões na
maior aposta que já fez para
transformar o produto na so-
bremesa preferida do brasilei-
ro. Após um período de expan-
são, o consumo de sorvete
vem registrando queda no
Brasil: em volume, recuou
0,3% em 2011, 2,6% em 2012 e,
no primeiro semestre deste
ano, já caiu 7,2%, segundo da-
dos da Nielsen.

A aposta da Unilever para in-
centivar o brasileiro a consumir
sorvete em mais ocasiões é
inundá-lo de opções. A linha pa-
ra consumo em casa da Kibon,
que até agora se resumia aos tra-
dicionais potes de 2 litros e à
marca Receitas Caseiras, foi des-
membrada em quatro.

A empresa passou os últimos
dois anos mudando a fórmula
dos produtos e repensando a es-
tratégia. Ao aumentar o portfó-
lio para mais de 20 opções, a
Unilever deu mais visibilidade à
parceria com os chocolates da
Mondelez – como Sonho de Val-
sa, Laka e Diamante Negro – e

criou embalagens de sabores
combinados além do tradicio-
nal Napolitano.

A partir desta semana, a Unile-
ver vai bombardear a mídia com
campanha na TV e pretende es-
palhar consultoras nos super-
mercados de todo o País para
convencer o consumidor a pelo
menos experimentar as novida-
des. “Nossa ideia é criar mais
ocasiões de consumo para o sor-
vete”, diz João Campos, vice-
presidente da Kibon.

Para montar o novo “cardá-
pio”, que chegará aos supermer-
cados em setembro, a multina-
cional fez pesquisas quantitati-
vas e reuniu grupos de consumi-
dores em todo o País para ten-
tar entender uma contradição
do mercado brasileiro: o cliente
diz gostar de sorvete, mas con-
some muito pouco o produto.

Obstáculos. Vários fatores, no
entanto, explicam as dificulda-
des de ampliação de mercado.
O primeiro – e principal respon-
sável pela queda de 7,2% no vo-
lume vendido entre janeiro e ju-
nho de 2013 – é o fato de a renda
média do brasileiro, apesar de
ter crescido nos últimos anos,
ainda ser bem inferior à dos con-
sumidores de países desenvolvi-
dos, onde o consumo de sorve-
te é muito maior.

Isso ajuda a explicar por que
americanos e australianos con-
somem mais de 17 litros de pro-
duto por ano, enquanto o brasi-
leiro toma apenas 3. Hoje, um
pote de 2 litros de sorvete das
principais marcas – Kibon e Nes-
tlé – não custa menos de R$ 15.
“Sabemos que estamos pedin-
do um desembolso alto para o
consumidor”, diz a diretora de
marketing da Kibon, Cecília
Dias. “Por isso, estamos modifi-
cando a nossa oferta.”

Ao subdividir sua linha de sor-

vetes, a Kibon colocou os produ-
tos mais sofisticados em emba-
lagens menores para não aca-
bar assustando o consumidor
com os preços. A estratégia é evi-
tar que linhas como a Três Sele-
ções, com três sabores em um
único pote, não ultrapassem o
valor cobrado pelas opções já
disponíveis hoje.

Fator preço. Segurar o preço é
uma medida necessária no mo-
mento em que o consumidor
põe o pé no freio do consumo
de “supérfluos” – categoria na
qual, apesar dos esforços das fa-
bricantes, o sorvete continua a
se encaixar.

O consumidor brasileiro está
numa fase em que pensa duas
vezes no que compra. Segundo
Marden Silva Soares, analista
de mercado da Nielsen, parte
da renda das famílias é consumi-
da por prestações já assumidas.

Por isso, após a fase de experi-
mentar novas categorias de pro-
dutos, o brasileiro entrou na fa-
se de migrar para marcas mais
baratas a fim de fazer as “con-
quistas” se encaixarem no seu
orçamento.

“Com menos dinheiro dispo-
nível, o brasileiro passa a consu-
mir menos e pior”, diz o analis-
ta. “Mesmo que invistam na re-
vitalização das marcas e apre-

sentem novos produtos, as líde-
res vão ser pressionadas a não
aumentar os preços.”

Cultura. Além de fatores eco-
nômicos, características cultu-
rais também impedem a expan-
são mais acelerada do setor de
sorvetes no Brasil.

O consultor em varejo Adal-
berto Viviani diz que o sorvete
ainda tem de vencer a resistên-
cia das famílias em trocar as so-
bremesas feitas em casa por op-
ções industrializadas.

“O espaço do almoço de do-
mingo ainda não foi conquista-
do pelo sorvete”, diz o especia-
lista. Além disso, a tentativa de
vender o sorvete como alimen-
to a ser consumido entre as re-
feições esbarra na própria natu-
reza do produto. “As empresas
estão tentando copiar o biscoi-
to, que antes era um produto
muito associado ao café e hoje é
consumido durante o dia todo”,
diz Viviani. “O problema é que
não dá para levar um sorvete na
bolsa para o trabalho.”

Uma outra barreira também
está no caminho da expansão do
consumodesorvete:apreocupa-
ção com o corpo. Pesquisa divul-
gada pelo Ministério da Saúde
na semana passada mostrou
que, pela primeira vez, mais da
metadedos brasileiros estão aci-
ma do peso, enquanto a parcela
de obesos chega a 17%.

Por isso, o consumidor está in-
vestindo parte maior da renda
em atividades físicas, diz Soares,
da Nielsen. “Enquanto o apelo
saudável cresce, diminui o espa-
ço para indulgências como o sor-
vete.”

Potencial. Diletto, de Scabin, atraiu investimento de fundo

O investimento do fundo Inno-
va – que tem participação de Jor-
ge Paulo Lemann, um dos do-
nos da AB Inbev – na rede Dilet-
to mostra que existe uma boa
chance de crescimento das sor-
veterias para as classes A e B, na
avaliação do consultor em fran-
quias Marcelo Cherto. “Há ou-
tras marcas, como a Bacio di Lat-
te e a Freddo, que também es-
tão se desenvolvendo, especial-
mente em São Paulo”, diz o es-

pecialista. “É o único mercado
do País em que as pessoas estão
dispostas a pagar R$ 10 por um
picolé ou uma bola de sorvete.”
Esse mercado, no entanto, ain-
da representa uma fatia muito
pequena do consumo.

Com investimento externo, a
expectativa é de que a Diletto –
criada em 2007 por Leandro
Scabin – possa seguir no País os
passos de redes internacionais
como a Häagen Dazs e a

Mövenpick. Segundo fontes de
mercado, o faturamento da em-
presa deve ficar entre R$ 35 mi-
lhões e R$ 40 milhões em 2013.

A empresa, que tem fábrica
própria e distribui produtos em
3 mil pontos de venda em todo o
País, administra quiosques em
sistema de franquia e abriu uma
loja conceito na região dos Jar-
dins, em São Paulo. A Diletto
também produz sorvetes “pri-
vate label” para outras marcas,
como a Lanchonete da Cidade.

As tentativas de abertura de
redes de sorveterias mais demo-
cráticas, que atendam a um pú-
blico mais amplo, ainda não ge-
raram nenhuma rede grande de
franquias, de acordo com Mar-
celo Cherto. Os projetos de mar-
cas como Parmalat e Nestlé no
varejo, por exemplo, não decola-
ram. A rede Ice Mellow, que usa
produtos da marca Kibon, tem
hoje mais de 60 lojas no País.

Segundo o consultor, o consu-
mo de sorvete fora de casa tam-
bém esbarra em hábitos cultu-
rais do brasileiro. “Trabalhei pa-
ra uma rede de sorveterias que
ficava cinco meses do ano no
vermelho, porque o consumo
cai muito no inverno”, explica o
especialista. “No Brasil, ainda
persiste a noção de que consu-
mir sorvete no inverno faz mal,
embora todo mundo tome cer-
veja gelada. As coisas estão mu-
dando aos poucos, mas é natu-
ral que a mudança de hábito co-
mece pela classe de maior po-
der aquisitivo.” / F.S.

● Pé no freio

7,2%
foi a queda em volume nas
vendas de sorvete no primeiro
semestre de 2013, de
acordo com a Nielsen

0,5%
foi a retração da arrecadação
das empresas com a venda
do produto, que somou
R$ 1,83 bilhão até junho
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