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No Nordeste onde as sorveterias exibem um número sem fim de sabores regionais como graviola, 
mangaba e cajá, a Häagen Dazs quer aumentar sua participação com suas misturas importadas 
de chocolate, creme e morango, entre outras. A marca, que pertence à americana General Mills, 
está investindo US$ 3 milhões para aumentar a presença no mercado brasileiro, com a compra de 
novos equipamentos e ações de marketing. 
 
Nesse plano, o Nordeste , onde a distribuição não era trabalhada massivamente, vem ganhando 
atenção. "O Nordeste praticamente não aparecia na empresa. Hoje já responde por cerca de 7% 
de nosso volume e a meta é elevar esta participação para 15% até o próximo verão", diz o 
gerente de marketing da Häggen Dazs, Marco Henrique Scaldelai. 
 
Para incrementar a distribuição nas outras regiões, a empresa também fechou acordos com 
entrada em grandes redes varejistas. 
 
A marca chegou ao País em 1997 por meio de uma parceria firmada com a rede de locadoras de 
filmes Blockbuster, que responde por cerca de 30% de todo o volume comercializado pela Häggen 
Dazs no país. 
 
Em novembro, como parte do esforço de reposicionamento, começaram a ser realizados acordos 
com grades grupos como Carrefour, Pão de Açúcar, Wal-Mart e Extra, além de padarias, 
delicatessens, hotéis e resorts. 
 
Assim, o sorvete que era encontrado em cerca de 300 lojas em todo o país passou a ser 
distribuído para mais de 900 pontos de vendas. A meta é chegar a 1,1 mil estabelecimentos até o 
final de maio deste ano. 
 
A mudança favoreceu a chegada do produto, que pertence à categoria superpremium, à mesa da 
classe B. "Aumentamos o volume comercializado em até quatro vezes sobre o exercício passado e 
o nosso faturamento atual está 330% maior desde que iniciamos o novo projeto", diz Scaldelai. 
 
Segundo ele, a empresa conseguiu fechar parcerias com clientes e operadores para garantir a 
redução do preço ao consumidor. O produto, vendido em embalagens de 473 mililitros, teve uma 
redução de mais de 40% em seu preço final. No Nordeste o valor cobrado chega a R$ 18,90, 
acima da média nacional que é de R$ 15,90. Isso, porque para chegar à região, o custo é alto. 
 
Os sorvetes são trazidos em contêineres originários da França e desembarcados no Porto de 
Santos (SP). Dali, o sorvete é transportado em caminhões até os Estados do Nordeste. A distância 
que supera os 3 mil quilômetros acaba encarecendo os custos de comercialização. 
 
Para vencer esse obstáculo, a empresa espera obter sucesso nos esforços de ampliar a 
participação da região para 15%. Com esse crescimento, segundo a empresa, terá viabilidade o 
projeto de desembarcar os seus sorvetes no porto pernambucano de Suape. "Com isso teremos 
uma uniformidade de preços em todo o território nacional", afirma Scaldelai. 
 
O potencial do mercado nordestino começa a ser observado poucos meses depois de iniciado o 
processo de reposicionamento. Os investimentos diretos nos estados de Pernambuco, Ceará e 
Bahia chegam a cerca de US$ 250 mil do total destinado ao país. As outras ações contam ainda 
com campanhas de marketing em nível nacional. A Häggen Dazs está patrocinando ainda 
camarotes no Carnaval de Salvador. Uma única outra ação do gênero está sendo desenvolvida no 
Rio de Janeiro. 
 



Caso o crescimento nacional se consolide nos próximos meses, o Brasil pode se habilitar para 
receber uma fábrica que a empresa pretende implantar na América Latina em um prazo máximo 
de dois anos. Hoje, o Brasil fica atrás apenas do México em volume de vendas em toda a região. 
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