
EM SINTONIA COM O MERCADO [REQUEIJÃO] 

Agora na cesta mensal 
COM O AUMENTO CONTÍNUO DA RENDA DOS BRASILEIROS, VÁRIOS LATICÍNIOS, 

COMO O REQUEIJÃO, COMEÇAM A FAZER PARTE DA ROTINA DOS CONSUMIDORES 

le está presente no cardápio das donas-
de-casa, nas pizzarias e nas lanchonetes. 
Classificado pelos especialistas como um 

queijo t ipicamente brasileiro, o requeijão deixa 
de ser visto como supérfluo, e está cada vez 
mais presente na cesta mensal dos consumi-
dores. Isso acontece principalmente na versão 
cremosa, que tem demanda mais forte. 

Dados da Nielsen provam a evolução do 
consumo do requeijão. O segmento movimen-
tou R$ 665 milhões em 2008, e as vendas cres-

cem uma média de 11% ao ano. 0 aumento do 
poder de compra, a chegada de novos fornece-
dores e as novidades de sabores contribuíram 
para o bom desempenho. 

Outro dado importante é que o setor de la-
ticínios cresceu em 2009 e mantém o ritmo em 
2010. O Brasil deve continuar puxando o cresci-
mento do consumo do setor de lácteos. Nosso 
país ocupa a sexta posição entre os maiores 
produtores de leite do mundo, e apresentamos 
um dos maiores potenciais de crescimento. 



EM SINTONIA COM O MERCADO [REQUEIJÃO] 

EM ALTA 

Nas lojas do supermercado Supermais, 
com sede em Belo Horizonte, este ano houve 
um aumento de 11% nas vendas de requeijão, 
quando comparadas com as do mesmo período 
do ano anterior. De acordo com Carolina Rodri-

gues, compradora da loja, esse acréscimo não 
aconteceu por acaso. "A aceitação do produto 
é muito boa, mas a disputa entre fornecedores 
fez o consumidor sair ganhando mais", explica. 

Segundo ela, a chegada de novas marcas 
com preço mais competit ivo atraiu um novo 
perfil de consumidores, aqueles que procuram 
preço. Nas lojas do Supermais o destaque de 
venda é o requeijão cremoso tradicional, que 
representa 50%, em seguida vêm os saborea-
dos, com 30%, e os light, com 20%. 

Não basta somente expor o requeijão e 
esperar que o cliente o procure. Fazer um bom 
trabalho de exposição desse produto na loja, na 
demonstração e nos folhetos, ajuda a aumentar 
as vendas. "É um setor em contínuo cresci-
mento, que pode ser ainda mais explorado", 
diz Carolina. 

VERSATILIDADE 

O requeijão pode se apresentar de duas 
formas: cremoso ou de corte. 0 tradicional 
catupiry também é uma forma de requeijão. As 
versões cremosas em copo são muito popula-
res no Brasil. São largamente consumidas na 



forma espalhável ou em aplicações culinárias, 
como pratos prontos, molhos, patês e até em 
sobremesas. 

As utilidades do requeijão são várias, assim 
como o mix disponível no mercado. A rede de 
supermercado Walmart trabalha com mais de 
20 fornecedores em todo o Brasil. Além do sabor 
tradicional e light, existe o cheddar, ervas finas, 
minas curado, mussarela, prato e gorgonzola. 

De acordo com a assessoria do Walmart, o 
consumidor encontra nas lojas requeijão com 
preço que varia de R$ 1,88 a R$ 12,98, em 
copos de plástico, de vidro e embalagens poli 
(desde 150g até 420g). Na rede o produto fica 
exposto na padaria, no corredor de pães indus-
trializados e biscoitos e em geladeiras verticais 
dos fornecedores. Além de exposição dupla ao 
lado de cream cheese e queijos para lanche. 



APELO DO LIGHT 
Foi-se o tempo em que seu cliente para-

va em frente à gôndola, retirava o produto e 
simplesmente o colocava dentro do carrinho. 0 
consumidor hoje está mais atento às informa-
ções nutricionais nas embalagens dos alimentos 
e busca produtos mais saudáveis. Esse é um 
hábito que ainda vai crescer bastante entre os 
consumidores. 

0 espaço ligth já é realidade nas lojas e 
tem-se tornado ponto forte de venda. Com o 
requeijão não é diferente, as vendas, que estão 
em alta, devem continuar crescendo. 0 requei-
jão cremoso light atrai as pessoas que fazem 
dieta, seja para a perda de peso ou mesmo 
para prevenção de doenças cardiovasculares. 

As lojas do grupo Pão de Açúcar, dono da 
bandeira de Supermercados Extra, trabalham 
com cerca de 11 fornecedores de requeijão por 
loja. Este número varia conforme a região de 
compra. 0 requeijão ligtht equivale a aproxima-
damente 30% do volume, conta a assessora de 
imprensa do grupo. 

Nas lojas do Supermais a venda do requei-
jão light também equivale a 30% do volume 
de vendas. A compradora da loja, Carolina Ro-
drigues, diz que sempre tem demanda para 
estes produtos. "Aqui na loja eles têm espaço 
garantido", afirma. 

Algumas lojas possuem espaços exclusivos 
para produtos diet e ligth, porém nem sempre 
é possível expor o requeijão na seção. "Muitas 
vezes é difícil colocar uma câmara de resfriados 
no espaço destinado a produtos saudáveis, 
mas é um excelente ponto de promoção", ga-
rante o professor e consultor do curso Gestão 
Nota 10 (G10), Elimar Melo. 

TODAS AS CLASSES 
Não importa o tamanho de sua loja, o 

importante é que o consumidor, independen-
temente de classe, encontre tudo de que ele 
precise na sua loja. 0 proprietário do Comer-
cial Irmãos Milagres, que fica em Congonhas 
(MG), sabe bem disso. "Minha loja atende a 
um público de classes C e D, e por isso tra-
balho com três fornecedores de requeijão", 
conta Luiz Carlos Milagres. 

Para Luiz, o consumidor não perde opor-
tunidade de comprar quando vê oferta. "Eles 
buscam preço e qualidade, e por isso fazemos 
parcerias e colocamos o produto no tabloide, 
quando o preço está melhor", conta. Quem 
também concorda que o supermercado pode 
ajudar seus clientes oferecendo um sortimen-
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