
Nestlé expande rede de "laboratórios de sorvetes" 
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Multinacional usa loja para entender os hábitos do consumidor 
 
A Nestlé, que há sete meses vem montando uma rede de sorveterias, vai ampliar sua presença no 
varejo nacional e usar as lojas como laboratórios de pesquisas, para entender melhor os hábitos 
do consumidor. 
 
Com padrão sofisticado e oferecendo sorvetes premium, a loja, batizada de Cremeria Nestlé, 
opera com um sistema similar ao das tradicionais franquias. A multinacional vende o projeto 
pronto a um investidor, que se compromete a seguir as regras ditadas pela empresa e ainda arca 
com o custo do ponto comercial. Uma cremeria pode custar entre R$ 100 mil e R$ 150 mil e já há 
10 funcionando em São Paulo. 
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Apesar de ter planos de abrir 60 cremerias em quatro anos, a Nestlé não pensa em fazer da rede 
de sorveterias um grande braço de negócios, como são os de chocolates, produtos lácteos ou 
biscoitos. A idéia é usar as lojas como laboratórios. "Vamos estar perto do consumidor e 
entendendo exatamente o que ele quer", diz Ivan Zurita, presidente da Nestlé. "Temos que inovar 
para vender mais." 
 
Ele tem o cuidado de lembrar que a Nestlé não terá lojas próprias. "Vamos ter esses operadores 
de lojas, que são os investidores, porque a Nestlé segue a sua política de não vender direto ao 
consumidor final", reforça. 
 
A multinacional é a segunda maior fabricante mundial de sorvetes, atrás apenas da Unilever que 
no Brasil lidera o setor com a marca Kibon. A Nestlé, que comprou a Yopa em 1972, atua desde 
2000 com o seu próprio nome. 
 
Hoje, segundo Zurita, a área de sorvetes responde por 6% do faturamento da Nestlé no Brasil, de 
R$ 10,6 bilhões no ano passado. Mundialmente, a proporção é um pouco maior, chegando a 10% 
da receita do grupo. A empresa é dona da Antica Del Corso, na Itália, e da Mövenpick, na Europa, 
e da Häagen-Dazs, nos Estados Unidos. 
 



O nome cremeria foi inspirado em uma sorveteria que a Nestlé teve anos atrás na Europa. Esse 
tipo de loja tem um apelo mais charmoso do que as sorveterias convencionais e oferecem serviço 
de café. Nasce de um investimento de R$ 2 milhões aplicados pela Nestlé e vai competir com 
redes mais chiques como a Gelateria Parmalat, a Sottozero e a Häagen-Dazs. 
 
No Brasil, a Häagen-Dazs pertence à General Mills, que acaba de recomprar a franquia do grupo 
português Caravellas. As sete lojas vão passar por uma grande reforma, adotando estilo mais 
"clean" e com design futurista. Os cardápios que ficam atrás do balcão, por exemplo serão de tela 
plana. Visualmente elegantes, tanto a Häagen-Dazs quanto a Cremeria Nestlé servem uma linha 
de cafés nas suas lojas, cada vez mais voltas para o público das classes A e B. 
 
Ao contrário do sorvete mais popular, o da cremeria Nestlé é feito à base de creme de leite e não 
com gordura vegetal. A produção é feita em Jacarepaguá (RJ). 
 
Para elaborar o cardápio, a Nestlé escolheu o chef Raul Concer, que comanda uma equipe de 
profissionais. Nessa "cozinha de mestres" foram criados sabores como banana com caramelo, 
doce de leite com coco e torta de limão, dentre outros. 
 
As lojas são equipadas com uma "mesa gourmet" - uma chapa metálica, mantida em baixíssima 
temperatura, em que o freguês pode personalizar o seu sorvete. É justamente a partir dessas 
combinações, elaboradas no balcão, que a Nestlé pretende ficar mais perto do consumidor. Não é 
impossível, portanto, que tais misturas se tornem sorvetes industrializados vendidos no varejo, 
segundo Zurita. 
 
Ele acredita que o franqueado pode obter o retorno do investimento em seis meses. "Não há taxa 
de franquia, o investidor paga uma taxa pela operação e terá obrigação de respeitar algumas 
cláusulas, como vender na sua loja apenas produtos Nestlé." 

 
 
Leia Mais 
 
Parmalat baixa o preço da franquia 
Christiane Martinez  
 
Abrir uma Gelateria Parmalat ficou entre 35% a 50% mais barato. E a queda no preço não tem 
nada a ver com a crise da empresa italiana. A companhia alega que a questão é bem mais 
simples: a gelateria - um negócio independente da empresa mãe, que esteve envolvida escândalo 
contábil mundial - fez uma reestruturação e decidiu terceirizar toda a produção do sorvete. 
 
Antes, os sorvetes eram feitos quase que artesanalmente dentro de cada gelateria. Com a 
industrialização, as lojas tiveram seus espaços físicos reduzidos praticamente pela metade. Hoje 
as sorveterias têm em torno de 40 metros quadrados. "Isso influenciou no custo, uma vez que o 
metro quadrado nos shoppings centers, onde se localiza a maioria das lojas, tem os preços 
elevados", diz Walter Barbosa, gerente de negócios da Parmalat e responsável pela gelateria. 
 
Ele calcula que abrir uma franquia custa, em média, de R$ 100 mil a R$ 130 mil, fora o ponto 
comercial. São necessários cerca de seis funcionários e uma loja pode gerar um faturamento 
líquido de R$ 30 mil a R$ 40 mil. 
 
A reestruturação, que contou a ajuda da consultoria Cherto, especializada em franquias, deu novo 
fôlego à Parmalat. Barbosa diz que, até 2003, o negócio de franquia era deficitário e agora já 
chegou ao azul. "Além de ser um bom negócio, é uma eficiente estratégia de marketing para a 
marca." 
 



Hoje, são 25. Mas já foram mais de 30 unidades desde o lançamento em 1996. Outras três lojas 
serão abertas em setembro e outubro. E a previsão, segundo Barbosa, é chegar a 40 unidades até 
2006. 
 
Repaginadas, as lojas têm "lay out" diferente e obedecem a um outro padrão arquitetônico com 
mais cores. Antes, a gelateria explorava o "frio" em sua decoração e usava muito revestimento 
em aço, além do azul e do brancos. O cardápio também foi modificado: agora, conta com ampla 
linha de cafés sofisticados e sobremesas quentes. Um barista italiano veio ao Brasil especialmente 
para fazer o treinamento dos funcionários. 
 
Projeto do ex-presidente da Parmalat Gianni Grisend, a Gelateria Parmalat chegou a ter um vôo 
mundial, com lojas em outros países. Mas, agora, a operação se restringirá apenas ao Brasil.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2, 3 e 4  set. 2005, Empresas & Tecnologia, p. B1 
 


