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Marca investe em marketing e novos produtos para ampliar negócios em 10% na estação. A 
Kibon (Unilever) entra no espírito da Copa do Mundo para aquecer seus negócios durante o 
inverno, período em que as vendas recuam até 30%. A competição futebolística é parte de 
uma estratégia mais intensa para a estação, que neste ano terá um número de lançamentos 
40% superior ao de 2005. A intenção, com isso, é ampliar a comercialização de sorvetes em 
10%, na comparação com o ano passado.  
 
Na esteira do mundial, a marca colocou nas geladeiras uma edição especial da linha Carte 
d’Or, a Campeões do Mundo, inspirada em sobremesas típicas do Brasil, Alemanha e Itália. 
Para o público infantil, a Kibon lançou o picolé Ronaldinho Gaúcho, com a imagem do craque 
na embalagem. "Este foi um ano em que as empresas tiveram uma preocupação particular de 
trazer produtos atrelados à Copa", diz o diretor de marketing da Kibon, Alexandre Bouza.  
 
Para complementar sua estratégia para o evento esportivo, a marca acaba de iniciar uma ação 
promocional atrelada a Carte d’Or Campeões do Mundo, cujo foco está nas mulheres - o 
público-alvo da marca premium de sorvetes.  
 
A idéia é testar os conhecimentos futebolísticos das consumidoras, por meio de um quiz na 
internet, com perguntas sobre futebol, jogadores e histórias sobre a Copa do Mundo. O prêmio 
é inusitado: uma festa para 25 pessoas nos dias das partidas do Brasil. "Em geral as ações 
ligadas ao futebol são mais voltadas para o público masculino, mas as mulheres estão mais 
interessadas no esporte como diversão", afirma o executivo, ao acrescentar que a expectativa 
é de que o acesso ao site dobre durante a competição, período em que ocorre a ação 
promocional. A linha Kibon Carte d’Or foi lançada há três e tem hoje 9% de market share. Na 
categoria "take home" (potes), a Kibon detém 57,4% de participação, segundo dados da AC 
Nielsen .  
 
Embora não seja exclusiva para mulheres, a promoção terá sua comunicação centrada em 
sites de interesse feminino, além de blitz em locais com alta concentração de mulheres  
 
Drible na sazonalidade  
 
Neste ano, a Kibon planeja driblar a sazonalidade com mais lançamentos e investimentos em 
marketing. Para a estação, a verba será até 40% maior do que o mesmo período de 2005. 
"Existe espaço para a sobremesa gelada, mesmo sendo inverno", comenta Bouza. Além dos 
sorvetes para a Copa, a Kibon lançou outros sete produtos para o período.  
 
kicker: Ação promocional vai testar conhecimentos das consumidoras sobre futebol e premiá-
las com festa nos dias de jogos do Brasil. 
 
 



 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 


