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Investir no consumidor, seja em supermercados, restaurantes, e até escolas, tem sido uma 
das estratégias adotadas pelo Azeite Gallo para ampliar sua participação no mercado 
brasileiro, onde já detém posição de liderança, com fatia de 24%. Para o fabricante português, 
o trabalho de divulgação, que cresce ancorado por tendência de aumento do consumo de 
alimentos saudáveis, foi um dos fatores que contribuíram para o incremento das vendas no 
país em 2007.  
 
Os números de 2007 ainda não foram divulgados pelo fabricante, mas de janeiro a agosto foi 
registrado recorde de 3,4 milhões de litros vendidos no Brasil, alta de 40% em relação a igual 
período de 2006. Embora o País responda por apenas 1% do consumo mundial de azeites, em 
torno de 3 milhões de toneladas, o mercado brasileiro é considerado o mais importante em  
vendas internacionais do Azeite Gallo.  
 
A diretora geral da marca no Brasil, Rita Bassi, disse que o crescimento das vendas em 2007 
superou as expectativas e que para este ano a meta é de elevar ainda mais o market share do 
Azeite Gallo em nível nacional. Segundo a executiva, o Brasil é considerado um mercado 
promissor não só pela extensão territorial, mas pela tendência de consumo de alimentos 
saudáveis que avança, principalmente, junto ao público de mais alto poder aquisitivo.  
 
É a partir dessa visão ampla das perspectivas de incremento do consumo que as estratégias de 
comunicação voltadas para aproximação com o público consumidor, segundo a diretora,  
expende-se no Brasil. Não é à toa que as vendas cresceram cerca de 50% em Minas Gerais, 
Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro, embora a Grande São Paulo lidere o crescimento da 
marca com  845 mil litros vendidos entre janeiro e agosto de 2007.  
 
“Temos adotado estratégias inovadoras de aproximação com o público consumidor, seja a 
partir de simpósios de saúde, desfile de moda e peças teatrais”, observou a executiva que 
reforçou a importância da busca de ações diferenciadas de marketing que vão além das 
tradicionais degustações do produto em supermercados. Segundo Rita, em épocas festivas, 
entre as quais a Páscoa tem posição de destaque, a marca tem apostado em cursos e 
workshops de gastronomia.  
 
“Para incentivar o consumo de produtos naturais como o tradicional azeite que produzimos 
temos trabalhado até nas escolas, junto às novas gerações de consumidores”, observou Rita 
Bassi ao referir-se ao projeto de responsabilidade social “Azeite Gallo – Alimentando a 
Cultura”, que leva aos estudantes uma peça teatral infantil na qual é repassada às crianças de 
5 a 10 anos informações sobre a importância de uma alimentação saudável. 
 
Presente no Brasil desde 1930, a marca além de ter posição de liderança nos mercados 
brasileiro, português e venezuelano, é comercializada em outros 36 países. Segundo Rita,  a 
produção é feita em Portugal e chega às prateleiras do comércio varejista a partir de ampla 
rede de distribuição.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14, 15, 16  mar. 2008. Seu Negócio, p. 
B-4. 


