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Calor combina com sorvete. Mas o Brasil, país tropical que tem boa parte do ano com 
clima quente, perde para regiões mais frias, como Finlândia, Dinamarca e Noruega, 
onde o consumo é cinco vezes superior ao dos brasileiros. Cada habitante desses 
países consome em média 30 litros de sorvete por ano. Já o consumo per capita dos 
brasileiros não passa de 3,5 litros.  
 
Mudar essa estatística e provar que se pode consumidor o produto o ano inteiro é a 
intenção dos fabricantes que criaram o Dia Nacional do Sorvete, comemorado ontem. 
Ações para divulgar a data e conseguir com que faça parte do calendário oficial estão 
sendo realizadas durante toda esta semana em várias partes do País. Em Jaraguá do 
Sul (SC), a Duas Rodas Industrial e Sorveterias distribuiu ontem, em parceria com 
outras empresas da cidade, 25 mil sorvetes para alunos da pré-escola à oitava série.  
 
Em São Paulo, a Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete (Abis) realizará, no 
sábado, a doação de mais de 20 mil sorvetes em quatro unidades da Febem na capital, 
além de entrega do produto durante um evento infantil no Palácio dos Bandeirantes. 
"Em todo o Brasil vamos distribuir cerca de 1 milhão de unidades nesta semana", diz o 
presidente da Abis, Eduardo Weisberg.  
 
O setor envolve mais de 10 mil empresas, com faturamento anual de R$ 2 bilhões. O 
consumo no País, que há 12 anos era de 800 mililitros, vem crescendo em média 2,5% 
ao ano, mas perde de longe, além das regiões nórdicas, para outros países da Europa 
e o Canadá, onde chega a 28 litros per capita.  
 
Weisberg acredita ser possível atingir entre 8 a 10 litros per capita no País. "Os 
brasileiros são educados a acreditar que tomar sorvete no inverno faz mal, provoca 
gripes e resfriados. Essa é uma idéia falsa", diz o gerente de vendas de produtos da 
Duas Rodas, Eloy Luchtenberg. A empresa, responsável por 75% do mercado de 
matérias-primas para a indústria de sorvetes e faturamento anual de R$ 250 milhões, 
liderou o setor na criação, há trê s anos, do Dia Nacional do Sorvete, depois 
encampado pela Abis, fundada no ano passado.  
 
Segundo Luchtenberg, para entrar no calendário oficial, a data precisa de aprovação 
do Congresso. As ações desta semana, portanto, também têm o objetivo de 
sensibilizar os deputados. Um dos argumentos para expandir o consumo é o de que 
sorvete é alimento, tem proteínas, cálcio e vitaminas.  
 
Essa informação também está sendo repassada às crianças durante esta semana.  
 
Argumento que certamente será retransmitido aos pais.  
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