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Leuenberger: sazonalidade ainda influencia muito nas vendas  
 
A chegada do calor aquece o mercado de sorvetes brasileiro, impactado diretamente 
pelo clima. A Sorvetes Nestlé já direciona todas as forças para a estação, na qual 
espera crescer 15%. Nesta entrevista, o gerente de marketing da empresa, Christof 
Leuenberger, fala do segmento de sorvetes, das estratégias e expectativas da Nestlé 
em relação ao setor. Leuenberger também destaca a importância do ponto-de-venda 
na comunicação de sorvetes. No Brasil, a conta da Sorvetes Nestlé é atendida pela 
J.W.Thompson, para a comunicação, e pela M Design, para embalagens e algumas 
ações nos pontos-de-venda 
 
- Quais as características do mercado de sorvetes brasileiro? 
O Brasil é um País onde a sazonalidade ainda é muito marcada e influencia nas 
vendas. Entre setembro e março, nós vendemos em torno de 70% a 80% do volume 
total anual. O Brasil também tem como característica um consumo per capta muito 
baixo, com pouco consumo em casa. E é exatamente o consumo doméstico que 
normalmente é um pouco menos impactado pela sazonalidade. O consumo na rua 
depende diretamente do tempo. E no Brasil, 60% do volume de sorvetes 
comercializado são de produtos para casa e 40% de impulso, que são os picolés, as 
vendas na rua. Em valores, é exatamente o contrário, com 60% de impulso e 40% de 
produto para casa. E observando atos de compra, são 15 vezes mais atos de compra 
de picolés que de produtos em casa. Aí está a grande diferença. 
 
- E o que a empresa faz para driblar essas características? 
O que todos os fabricantes fazem é, a partir de setembro, estarmos prontos para a 
temporada. E, mesmo assim, o clima influencia. Este ano em setembro, por exemplo, 
tivemos muito sol, o que foi muito bom, começamos bem. Mas, obviamente, o mês de 
outubro, desde o primeiro dia, foi diferente, mais complicado, por causa do clima. E 
isso nos impacta fortemente.  Com a mudança de clima, o consumo de sorvetes cai 
100%. É muito complicado. 
 
- Mas esse é um cenário brasileiro ou é uma característica que se reflete 
mundialmente? 
O Brasil não é totalmente diferente de outros mercados, nós temos no mundo certos 
padrões. A Itália, por exemplo, tem um comportamento parecido, com um consumo 
forte concentrado no verão e também fora de casa. Já nos Estados Unidos não se vê 
tanto isso. Os americanos consomem muito em casa. As pessoas têm o hábito de, por 
exemplo, ficar em frente à televisão tomando sorvete. Nesse caso, ficamos menos 
vulneráveis à sazonalidade. O Bra sil é um País onde o consumo per capta é pequeno e 
o consumo impulsivo, ou seja, a venda na rua é muito importante. 
 
- Qual o consumo per capta aqui no Brasil e nos Estados Unidos, para termos uma 
idéia? 
O brasileiro consome 1,2 litro por ano já o americano consome 25 litros. Eles tomam 
muito sorvete e lá percebemos que a questão climática ainda é muito cultural. Dentro 
dos Estados Unidos há um consumo per capta muito mais alto nos estados do norte, 
onde faz mais frio, que no sul, na Flórida e no Texas, onde faz calor.  Lá as pessoas 
consomem muito dentro de casa e com isso estão menos expostas a essa oscilação da 
temperatura. O consumo per capta do brasileiro é muito pequeno, até em comparação 



a outros países da América Latina. É o número mais baixo da região. Mas sabemos que 
é um mercado que tem muito potencial. 
 
- O que a Nestlé faz para investir nesse mercado e no crescimento dele? 
Em primeiro lugar, estamos aumentando a distribuição. Você não sai de casa para 
buscar um sorvete, não funciona assim. Quando você está dentro da sua rotina e vê 
um ponto-de-venda de sorvete, compra. Então, se eu estiver lá para te atender, você 
comprará, se eu não estiver, você não irá. Por isso, a ampliação de pontos-de-venda e 
o investimento em distribuição são muito importantes. A cada ano estamos investindo 
em oito a dez mil congeladores novos. Neste ano, estamos abrindo unidades em Belém 
e Manaus. Estaremos cada vez mais disponíveis para o consumidor. Em segundo, 
estamos surpreendendo e seduzindo o consumidor com novos produtos. Um exemplo 
disso é o lançamento da linha Molico. Identificamos a tendência de produtos light e 
vimos o que poderíamos oferecer ao consumidor para ele comprar mais, 
principalmente, na temporada. Outro exemplo de lançamento é o sorvete Extreme, um 
cone de chocolate. É um produto que sabemos que o brasileiro gosta. Oferecemos 
esse, que é o produto mais caro do mercado na compra por impulso, e as vendas 
explodiram, simplesmente porque é uma necessidade do consumidor bem definida. E a 
terceira estratégia é que estamos começando a trabalhar a baixa temporada. Porque a 
questão da sazonalidade é um paradigma mental. Neste ano lançamos edições 
limitadas de picolés, como Crunch e Chokito, que existiam antes, mas hoje não 
existem mais. Tentaremos fazer com que o inverno também seja uma opção para o 
consumo de sorvete. No inverno, a Nestlé Chocolates tem a sua temporada e sabemos 
que o consumidor brasileiro gosta das marcas Chokito e Crunch. Ele associa esses 
produtos ao inverno. Oferecê-los em sorvete, chama mais atenção, induz ao consumo. 
Assim começamos a construir. 
 
- E como é feita a comunicação no segmento de sorvetes? Qual a importância de cada 
mídia? 
A comunicação mais importante é no ponto-de-venda. Com a televisão, as pessoas 
conhecem a marca. Mas temos de estar disponíveis e visíveis, já que não basta apenas 
estar disponível. Por isso, investimos muito no ponto-de-venda. Temos bonecos 
infláveis assinalando alguns pontos, banners etc. São várias etapas para comunicar ao 
consumidor que ali tem sorvete, para chamar atenção. Você tem que convencer o 
consumidor no ponto-de-venda, então, a nossa comunicação é 80% dirigida ao ponto-
de-venda. 
 
- E como está dividido o mercado de sorvetes no Brasil? Quem são os líderes do 
segmento? 
Estamos em segundo nesse mercado, mas não apenas 2% atrás, há um gap muito 
maior, por razões históricas. Estamos mais ou menos com 24% de share e a Unilever, 
com a Kibon, com 44%. Mas a Kibon é uma companhia tradicional de sorvete no 
Brasil, precisamos de um pouco de tempo para fechar esse gap. Temos que começar a 
tomar uma atitude para que o consumidor veja e reconheça que estamos fazendo algo 
legal e tenha vontade de provar. Temos que seduzir o consumidor. Por isso lançamos o 
Extreme no inverno e estamos vendo na estação uma grande oportunidade para 
dizermos: somos lideres de sorvete no inverno. Ano que vem a campanha será ainda 
mais forte do que este ano, para colocarmos nossa bandeira no inverno. O inverno é 
nosso e os consumidores começam a reconhecer isso e a falar bem da Nestlé. 
Começam a ver a Nestlé no mesmo nível que a Kibon. Mas vai tomar tempo para 
fecharmos esse gap, o que é normal. Estamos bem agressivos, com nosso time bem 
focado nisso. Um exemplo é que há dois anos fazemos ovos de páscoa justamente por 
reconhecer que a Páscoa é uma data importante para o consumidor. 



 
- Seria uma estratégia fidelizar esses consumidores? 
Absolutamente. E com essas ações duplicaram os contatos do consumidor com a 
Nestlé, falo daquele cliente que liga para o serviço ao consumidor. Esse aumento 
mostra que estamos conseguindo conquistar cada dia mais a preferência do 
consumidor, o que é legal, porque aí depende de atitude, já não importa os 24% ou 
44%. Neste caso, já estamos falando de como as pessoas percebem as marcas. 
 
- E como vocês querem que esses consumidores vejam a Nestlé? 
Como uma empresa dinâmica, inovadora, jovem, com qualidade, diferenciada, que 
traz valor agregado, entende o consumidor, sem impor um modelo internacional. O 
consumidor sabe quando algo é feito para ele ou se é uma companhia internacional 
que simplesmente lança  o padrão. Essa é uma das diferenças entre a Kibon e a 
Nestlé. A Unilever é uma empresa muito mais centralista, as coisas vêm da Europa. 
Tanto que para nós é fácil saber o que eles lançarão aqui. É só olharmos um ano antes 
para a Europa. Fazemos de forma diferente. Temos pesquisas com o consumidor 
brasileiro e estamos fazendo cada vez mais produtos adequados para ele. Ele percebe 
isso, se sente cada vez mais perto, sente mais calor humano pela marca. Uma das 
grandes diferenças na estratégia das duas grandes companhias de sorvete no mundo, 
a Unilever e a Nestlé, é que a Unilever tem uma unidade na Itália que desenvolve 
novos produtos e campanhas de comunicação que eles implementam em todo mundo. 
Nós somos totalmente opostos. Cada país tem a sua organização que investiga as 
necessidades do consumidor local e tenta atender as suas necessidades. E essa é a 
grande diferença. 
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