
om sabor suave e textura cre-
mosa, o requeijão é apreciado
por públicos de todas as idades

_ e classes sociais. Em 2007 o
mercado de requeijão culinário (baldes
e bisnagas) movimentou 111 mil tone-
ladas, conta o gerente de Marketing da
Tirolez, Disney Criscione. Já o segmento
de requeijão cremoso comercializou 52
mil toneladas no ano passado, segundo a
Nielsen. "Com o incremento da renda da
classe C, o requeijão é um dos primeiros
itens que este público adiciona em seu
carrinho", observa Criscione.

De acordo com a LatinPanel, um

número maior de lares está comprando
requeijão no País. No auto-serviço as ven-
das aumentaram de 35%, em 2006, para
38,6%, em 2007. Na região metropolita-
na de São Paulo, o salto foi de 46% para
51% no período. Porém, a participação em
valor sofreu um pequeno recuo no auto-
serviço: de 88% para 87%, em âmbito na-
cional, e queda mais acentuada, de 92,5%
para 85%. naquela região do Estado de
São Paulo. "Isso ocorreu porque o pro-
duto ganhou mais espaço no atacado e no
varejo tradicional", comenta o executivo
de Atendimento ao Varejo da LatinPanel,
Mareio Falcão Lopes.

O gerente de Marketing da Danúbio,
marca resultante da joint venture entre o
Grupo Vigor e a dinamarquesa Ária Foods,
Rafael Souza, conta que o segmento evoluiu
apenas 2,2% entre 2006 e 2(X)7. "Percebe-
mos um ciclo de comoditização do requei-
jão. Mas em 2008 já notamos a retomada do
crescimento em volume da categoria e talvez
o principal motivo seja a oferta de produtos
com maior valor agregado", avalia.

Disputado por mais de 50 marcas, o
mercado de requeijão está recheado de
inovações. Para se sobressair, as indús-
trias investem em versões light, novos in-
gredientes e embalagens. São três os tipos
de produto fabricado à base de leite: o
requeijão, produzido em fazendas e ven-
dido em barras; o requeijão cremoso, de
consistência pastosa e oferecido cm copos;
e o requeijão de manteiga, de consistência
mais dura e cor amarelo-amarronzada por
causa da adição de manteiga.

A regulamentação técnica do produto
consta da Portaria 359/97 do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, que de-
termina que os itens similares ao requeijão
não podem ser chamados de especialidade
láctea e que os fabricantes devem indicar
no rótulo se eles contêm amido, informa
a Associação Brasileira das Indústrias de
Queijo (Abiq).

Para garantir a integridade do requei-
jão, c imprescindível monitorar a sua

temperatura desde o recebimento até o
abastecimento da gôndola. É preciso veri-
ficar a data de validade, a coloração do pro-
duto e o registro nos órgãos oficiais. "Tam-
bém é importante fazer o controle dos lotes
e ter os dados do fornecedor para facilitar
a rastreabilidade", completa a consultora
da TBS Consultoria de Alimentos, Cristina
Garcia. Ao trabalhar com várias marcas, o
varejista deve ter atenção ao administrar
o estoque para evitar perdas.
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