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Consumo cai 40% na época fria  
 
Para enfrentar o inverno, quando o consumo de sorvetes cai cerca de 40% no país, a Kibon 
investe no lançamento de 11 produtos, na tentativa de evitar a queda de vendas e consumo 
comuns à estação. Os lançamentos têm como carro-chefe dois produtos relacionados à Copa 
do Mundo e que já se encontram no mercado.  
 
O primeiro, que começou a ser distribuído em abril, foi o picolé Kibon Ronaldinho Gaúcho. A 
outra novidade faz parte da linha Carte D"Or, com três novos sabores que remetem a países 
que já ganharam o mais importante campeonato mundial de futebol.  
 
O diretor de marketing da empresa, Alexandre Bouza, disse que mercado de sorvetes no Brasil 
é pequeno, cerca de três litros ao ano por pessoa, se comparado à Europa e principalmente 
aos Estados Unidos, onde o consumo chega a 18 litros por pessoa durante um ano.  
 
"O preço não chega a ser problema porque um picolé custa em média R$ 1,50, menos do que 
um refrigerante, por exemplo. No entanto, a renda do brasileiro em geral é baixa e aplicada 
em necessidades mais urgentes, como habitação e transporte.  
 
No inverno, o consumo é ainda menor, 40% a menos do que na alta temporada. É uma 
situação que vem de longa data e é parte do histórico do nosso mercado", explicou Bouza.  
 
O objetivo da Kibon é aumentar o consumo de sorvetes no inverno e com isso criar tendência 
de crescimento no consumo fora da alta temporada, de acordo com Bouza. "A empresa quer 
aproveitar todas as oportunidades e crescer o máximo possível as vendas e a receita nesta 
época do ano, a partir deste ano", afirmou ele.  
 
Bouza explicou que nesta estação a empresa não tem prejuízo porque o planejamento anual 
projetando-se a queda em venda de faturamentos comuns a essa época do ano. "Ainda assim, 
o faturamento da Kibon cai menos do que a média do mercado. Com as iniciativas que 
estamos preparando para 2006 pretendemos elevar as vendas em 10% em relação ao mesmo 
período de 20005 e ainda aumentar em 10% o faturamento se comparado ao mesmo período 
do ano passado", disse. 
 
A principal aposta para atingir esta meta é o picolé Kibon Ronaldinho Gaúcho, lançado em abril 
e disponibilizado, até o final do mês, nos 80 mil pontos-de-vendas da empresa no País, 
segundo Bouza. Verde por for a e amarelo por dentro, o produto é feito de tuti fruti e baunilha 
e o preço sugerido é de R$ 1,20. 
 
Picolé à base de proteína de soja, sem colesterol 
 
A Kibon lançará em junho o picolé Kibon Ades, no sabor morango, que Bouza considera 
revolucionário uma vez que é feito a base de proteína de soja, é livre de colesterol e lactose. 
 
"É produto inovador no mercado e no terceiro no ranking dos lançamentos que vão colaborar 
para o aumento de vendas da Kibon no inverno. No Brasil, cerca de 30 milhões de pessoas têm 
intolerância à lactose e este é o primeiro picolé que poderão consumir", revelou. 
 
A Kibon é dividida em duas linhas, Kibon e Carte d"Or, e comercializa 70 produtos. Os mais 
vendidos, de acordo com a empresa, são os picolés. 
 
No último verão a empresa investiu R$ 30 milhões em novos produtos e pretende aumentar 
para 40% as novidades para 2006, de acordo com Bouza. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 maio 2006, Empresas, p. B-4. 


