
Sorvete ‘à prova de calor’ será vedete no verão 
Luciana Villar 
 
 
Inovações — como uma base que permite ao sorvete resistir fora do congelador por 40 
minutos — e fortes campanhas publicitárias serão algumas das ferramentas utilizadas 
pelas indústrias de sorvetes do País para tirar a receita do freezer na primavera/verão 
2003/04. Na temporada passada, o crescimento nas vendas foi de apenas 5%, ante a 
média dos últimos dez anos que oscila de 10% a 15%, índice que o setor espera 
alcançar agora. 
 
A informação é do presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Sorvetes 
(Abis), Eduardo Weiberg.  
 
“No ano passado, as indústrias do setor precisaram enfrentar os resquícios do ‘apagão’ 
(redução no consumo de energia elétrica) e os preços subiram em função do aumento 
nos custos, puxados pela alta do dólar, que elevaram as cotações, principalmente, das 
embalagens”, afirma Weiberg. 
 
Já este ano, segundo o executivo, os custos subiram apenas 10% — ante os quase 
50% registrados em 2002 —e, praticamente, não houve repasse.  
 
Com margens mais apertadas, as indústrias partiram para o lançamento de produtos 
diferenciados para alavancar as vendas de sorvetes no verão 2003/2004. 
 
No caso da Duas Rodas , líder nacional do mercado de ingredientes para sorvetes, com 
75% de participação, foi a criação de uma base para sorvete que resiste ao calor. 
Trata-se do gelé, um ingrediente para a produção de sorvetes de palito que transforma 
o produto retirado da refrigeração em uma espécie de gelatina, segundo o gerente de 
vendas de produtos para sorvetes da Duas Rodas, Eloy Luchtenberg. “O produto 
permanece intacto por até 40 minutos, dependendo da temperatura ambiente.” 
 
A novidade, segundo Luchtenberg, é ideal para os consumidores mirins, que 
normalmente demoram mais para saborear um picolé. A linha de ingredientes para 
sorvetes responde por cerca de 35% do faturamento da companhia, que gira em torno 
de R$ 220 milhões.  
 
A líder do mercado Kibon , marca de sorvetes da Unilever Best Foods , que pretende 
assegurar sua liderança no setor durante o próximo verão, é uma das que irá usar o 
gelé entre os lançamentos programados para a temporada 2002/03. A novidade será 
direcionada para as crianças. No total, a empresa lançará 11 produtos. A grande 
aposta é a edição limitada do sorvete Magnum: a 7 Pecados. Carro -chefe da promoção 
de verão da Kibon, a nova linha será lançada em três etapas: dois sabores agora em 
setembro (Preguiça e Vingança, que já estão no mercado), três em novembro e dois 
em janeiro. A edição estará no mercado apenas até o mês de março.  
 
O segundo maior lançamento da companhia é o Corneto Cookies, já que a marca é a 
mais vendida no segmento cone, com 80% de participação. 
 
A Kibon atua no mercado de sorvetes há 62 anos, sendo a primeira indústria brasileira 
do segmento. Atualmente, possui unidades fabris em São Paulo e Recife. Tem 68,8% 
de market share no segmento impulso (picolés) e 56,1% em take home (potes), 
segundo dados da ACNielsen. 



Há menos de três anos no mercado, as misturas para sorvete da Yoki conquistam cada 
vez mais os consumidores menos abonados, ou seja, das classes C e D. Enquanto as 
concorrentes amargaram vendas menores, o resultado das misturas da Yoki cresceu 
10%. 
 
“Além de barata, pois seu preço é 150% inferior ao do produto industrializado, a 
mistura para sorvete pode ser preparada ao gosto do consumidor, ou seja, misturando 
sabores e frutas”, afirma Gabriel Cherubini, vice-presidente da empresa. 
 
O mercado de sorvetes movimenta cerca de R$ 2 bilhões por ano, com a venda de 530 
milhões de litros, segundo dados da Abis. O consumo per capita é considerado baixo 
pelo setor, cerca de 3,2 litros/ano, ante a média de países mais frios, como a 
Dinamarca, de 13 litros/ano.  
 
Em comemoração ao Dia Nacional do Sorvete, hoje, dia 23, a direção da Abis vai 
distribuir em todo o País 1 milhão de sorvetes: casquinhas, picolés e potinhos. Em São 
Paulo, parte dos sorvetes será doada aos menores da Febem do Bairro Tatuapé. 
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