
Assim como cerveja, venda de salgadinho deve crescer na Copa 
Lílian Cunha 
 
Setor movimentou R$ 2,6 bilhões em 2009 e pode chegar a R$ 3 bilhões neste ano 
 
Eles não têm campanhas milionárias, não patrocinam nenhum grande time de futebol, mas os 
salgadinhos para aperitivos formam uma indústria que movimenta mais de R$ 2,6 bilhões ao 
ano. Só em 2009, conforme dados Nielsen, as vendas desses produtos cresceram 13% em 
faturamento e 5,7% em volume, em linha com o mercado de cervejas, que teve evolução 
semelhante no mesmo período (crescimento de 11,8% em faturamento e de 5,9% em 
volume).  
 
"Nossas vendas andam de mãos dadas com o setor de cervejas uma vez que boa parte do 
consumo, principalmente o de amendoim, acontece como acompanhamento para a bebida", 
diz Gabriel Cherubini, vice-presidente da Yoki Alimentos, líder de vendas em amendoins e 
pipocas de micro-ondas. Os dois mercados têm comportamento tão semelhante que, assim 
como as cervejarias, os fabricantes de salgadinhos para aperitivo também esperam vender 
mais este ano por conta da Copa do Mundo da África do Sul, daqui 50 dias.  
 
O segmento de salgadinhos para aperitivos, segundo a Nielsen, é composto basicamente por 
amendoim torrado e suas versões (ovinhos, japonês, pimenta mexicana etc). Também entram 
para a categoria os extrusados (assados, em forma de pastelzinho), os petiscos prontos de 
milho e de batata (desde que não sejam fritos), pipoca pronta e pipoca para micro-ondas. 
 
No ano passado, o setor vendeu R$ 305 milhões a mais que os R$ 2,355 bilhões de 2008, 
segundo dados Nielsen. Com o crescimento previsto para este ano, que deve variar entre 8% e 
12%, o faturamento do setor deve chegar perto de R$ 3 bilhões - o que é mais, por exemplo, 
do que movimenta a indústria de sorvetes, que em 2009 registrou receita de R$ 2,26 bilhões, 
também segundo a Nielsen.  
 
A Yoki espera uma alta de 12% a 15% nas vendas de amendoins, tanto em volume quanto em 
faturamento, e de até 15% nas de pipoca. A Hikari planeja vender 5% mais em volume de 
amendoins. "Em junho normalmente nossas vendas triplicam por conta das festas juninas. 
Com a Copa, podemos quadruplicar o volume em relação a um mês normal", diz Ana Paula 
Cruzato de Almeida, gerente de marketing da Hikari, segunda maior fabricante de pipocas para 
micro-ondas do país, com 7% de participação (a primeira é a Yoki, com 80%, segundo a 
empresa).  
 
Impulsionada pelo crescimento do mercado de cervejas, a Yoki conseguiu vender 9% mais 
salgadinhos e amendoins em 2009 que em 2008 e 10% mais pipocas. "O ganho de renda da 
classe C faz as pessoas consumirem mais. Se elas saem de casa, elas frequentam mais as 
'happy hours' e consomem nossos amendoins. Se ficam em casa, assistem a filmes e comem 
nossas pipocas", diz Cherubini, da Yoki, que tem, nos supermercados, 11% das vendas de 
amendoins, 7% das vendas de salgadinhos extrusados de milho e 6% das de batatas chips 
assadas.  
 
Gallo estreia no mercado de azeitonas 
 
Estagnado e sem muita novidade, o mercado de azeitonas está prestes a ganhar um novo 
competidor. A marca portuguesa de azeites Gallo lança na próxima semana sua linha de 
azeitonas no país com a intenção de conquistar a liderança desse setor, que no ano passado 
somou R$ 930 milhões em vendas.  
 
"Nossa meta é chegar ao fim do ano com 15% de participação", afirma Rita Bassi, diretora-
geral da Gallo Brasil.  
 
Hoje, segundo ela, esse mercado é bem pulverizado e nenhuma marca tem grande 
participação de vendas. "O nosso posicionamento de preço vai estar alinhado com a média do 
mercado, com a embalagem de 340 gramas custando entre R$ 6 e R$ 6,50", diz Rita. "Faz 



anos que não há novidades nesse mercado." O produto chega na semana que vem aos 
supermercados de todo país em quatro versões: com caroço, sem caroço, em pedaços e com 
recheio de pimentão. 
 
O Brasil não produz azeitonas. No caso da Gallo, toda produção será importada de Portugal, 
onde a empresa cultiva o fruto e produz sua linha de azeites. A empresa tem um faturamento 
anual aproximado de €120 milhões e exporta para 36 países. O Brasil é seu principal mercado. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 abr. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B6. 


