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O nome quase sempre muda. Pode ser Algida, Wall's, Pingüino, Frigo e outros, além de 
Kibon. Mas o coração, logotipo da marca, é universal. A idéia é que o logo seja 
reconhecido em diferentes pontos do planeta como a marca de sorvetes da Unilever. A 
Kibon, que representa 8% do faturamento da multinacional anglo-holandesa, está num 
esforço concentrado em 50 países para alinhar sua estratégia mundial de sorvetes.  

"Estamos fazendo um trabalho mundial para que a pessoa visualize o logo, saiba que é 
igual ao do seu país, apesar das mudanças de nome, e identifique a marca com 
diversão e jovialidade", diz Marcos Freire, gerente de comunicação externa da 
Unilever. "Um brasileiro que estiver em Londres e vir Wall's e o coração deve 
identificar que ali ele encontra Kibon", completa. Além do Brasil, o nome Kibon é usado 
no Brasil, Argentina, Holanda e México. 

O último lançamento da Kibon, cuja campanha publicitária estreou neste final de 
semana, é o Cornetto Aphrodiziac. A idéia surgiu, inicialmente, na Europa com o tema 
"Love Potions " (porção de amor) e foi adaptada para o Brasil. 

Em edição limitada, o objetivo do lançamento é reforçar o posicionamento da marca e 
incrementar as vendas no verão. Segundo dados Nielsen, a Kibon detém 70% de 
participação no segmento de casquinhas, que em 2004 movimentou R$ 75 milhões. 
"Fizemos pesquisas qualitativas com os jovens, alvo da marca, para chegarmos aos 
sabores e os nomes do produtos adequados ao público ", diz Freire. A nova linha - que 
fica no varejo até março - mescla sabores como sorvete de menta com calda de licor, 
sorvete de chocolate com calda e canela e sorvete de champanhe e cereja com calda 
de frutas vermelhas. 

A Kibon está ampliando o conceito de edições limitadas, que dão espaço para mais 
ousadia. Tanto de sabores, quanto de embalagens. O mesmo não pode ser feito com 
as marcas tradicionais, como Eski- Bon e Chicabon, por exemplo, que precisam manter 
sabor e lay-out. As edições também são eficazes para testar o consumidor. 

Mas as edições limitadas não são a única arma da indústria de sorvetes. Fugir da 
sazonalidade é outro ponto fundamental, já que 70% das vendas estão concentradas 
na estação. "As principais inovações e investimentos são feitos no inverno", diz Freire. 
Entre os produtos lançados no ano passado estavam os sorvetes de pote de paçoca e 
milho verde, na época das festas juninas. 

Em 2002, foram vendidos 527 milhões de litros e, em 2003, 533 milhões de litros, 
segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Sorvetes. Em faturamento, o 
setor saltou de US$ 658 milhões em 2002 para US$ 778 no ano seguinte. O consumo 
per capita no Brasil ainda é baixo. O brasileiro consome três litros por ano, contra 22,5 
litros nos Estados Unidos. 
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