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le está presente na despensa de qualquer 
consumidor e já conquistou o status de 
produto do bem. Considerado ingrediente 

essencial para dar um toque especial e diferen
ciado aos alimentos, os óleos especiais e os 
azeites têm venda garantida nos supermerca
dos. 0 mercado passou por mudanças impor
tantes, e hoje esses produtos caíram no gosto 
dos consumidores. 

As novidades não param desde que o ho
mem descobriu o potencial de algumas se
mentes e frutos à sua volta e diversificou a 

oferta de óleos. 0 óleo de soja continua firme 
como sempre, mas há espaço também para 
outros, como os de milho, algodão, girassol, 
canola e uma imensa lacuna para o azeite de 
oliva ocupar. 

Especialmente este último, o azeite, passa 
por uma grande expansão, em que os consu
midores de classe C começam a experimentar 
os de composição mais simples, e os consu
midores de classes B e A, já fiéis ao produto, 
passam a testar os de composição complexa, 
com sabores especiais. 
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Mas o que o consumidor ganha com isso? 
Produtos de alta qualidade, que trazem benefí
cios para a saúde e diminuem os riscos de do
enças cardiovasculares. Com tantas vantagens, 
as vendas vão continuar crescendo. E o que 
tudo indica, o caminho será sempre esse, pois 
o consumidor está disposto a comprar mais e a 
experimentar, não importa a faixa de renda. 

Dados da Nielsen indicam que, de janeiro 
a agosto de 2009, foram consumidos mais de 
17 milhões de litros de azeite no Brasil, e se 
comparados com o mesmo período de 2008 
nota-se um aumento em torno de 11% no con
sumo. Foi o quinto ano consecutivo de alta, e 
neste ano espera-se um crescimento de mais 
de 20% em volume de vendas. 

De acordo com a diretora de marketing e 
consultora técnica para azeites, Patrícia Galasini, 
a oferta hoje é muito grande. "Houve uma grande 
produção de azeite, e com isso os fornecedores 
tiveram que repassar o produto. Aumentaram, 
também, as facilidades de importações, temos 
hoje uma avalanche de importadores trazendo 
mais produtos, ou seja, juntamos a fome com a 
vontade de comer", afirma. 

0 público tem aproveitado muito bem as 
oportunidades. Patrícia conta que o azeite 

"caiu" no gosto do brasileiro, que assim como 
o vinho vem ganhando cada vez mais adeptos 
e estudiosos. "0 público compra por tradição, 
preço competitivo e pelos benefícios que o 
produto traz para a saúde", diz. 

0 fato de o brasileiro estar mais preocu
pado com a saúde, e ciente das proprieda
des benéficas do azeite para o organismo, 
também tem contribuído para o aumento das 
vendas. "0 azeite é extraído de um fruto. É um 
produto exclusivo e tem sabor único, legítimo, 
não sofre alterações", ressalta Patrícia. 

Atento a essa evolução no hábito do consu
midor, o supermercadista já reservou espaço 
para estes produtos na gôndola. "Percebemos 
que mais classes têm participado do consu
mo dos óleos mais saudáveis e dos azeites", 
conta o gerente comercial José Barbosa, do 
MartPIus, loja do grupo DMA. 

0 fato de o brasileiro estar mais preocu
pado com a saúde e ciente das proprieda
des benéficas dos produtos para o organismo 
também tem contribuído para o aumento das 
vendas. "Os consumidores compram porque 
estão bem informados e conhecem os benefí
cios do produto", diz Barbosa. 

0 apelo gastronômico do azeite, aliado ao 



crescimento do público gourmet, está na lista 
dos propulsores de vendas da categoria no 
Brasil. "Normalmente quem consome e se pre
ocupa em comprar azeites de qualidade são 
os chamados 'gourmets', pessoas que amam 
a boa comida e fazem questão de levar para a 
casa produtos de qualidade e que dão um to
que todo especial para diversos pratos", afirma 
o diretor comercial da importadora La Rioja, 
Rodrigo Gonzalez, 

Mas as boas notícias não param aí: o consu
midor pode comprar bem mais do que compra 
atualmente. "Com a repercussão dos benefí
cios que o azeite traz para a saúde, e com a sua 
popularização, bons produtos por preços justos 
podem ser encontrados nos supermercados. 
As pessoas começaram a prestar mais atenção 
ao azeite, e a consumi-lo com mais frequência", 
lembra Rodrigo. 

Com os lançamentos em alta e as novida
des constantes, como fica a venda do óleo de 
soja? "0 consumidor do óleo de soja é fiel, e a 
participação dele é muito importante na loja", 
garante Barbosa. 

Comprador da rede de Supermercados BH, 
que tem mais de 100 lojas distribuídas na Re
gião Metropolitana de Belo Horizonte e vários 
municípios do interior, a maioria sob medida 
para o público de classe C e D, Fernando Seabra 
também concorda que o consumo de óleo de 
milho e girassol tem crescido, mas os óleos de 
soja continuam sendo os mais procurados. 

Para chamar a atenção dos consumidores, 
o supermercadista deve criar uma exposição 
e um ambiente de vendas que favoreçam a 
compra. Por isso, o supermercadista deve ali
nhar o mix de produtos e serviços disponíveis 
totalmente de acordo com seu público alvo. 

Seabra conta que nas lojas do BH ele tam
bém tem notado o aumento nas vendas dos 
óleos compostos, mistura de óleo com azeite. 
"Os consumidores de menor poder aquisitivo 
os levam porque têm preço mais acessível", 
conta. 



ALTO GIRO 
Nas lojas do grupo Consul (Cooperativa de 

Consumo dos Empregados da Usiminas), os 
óleos e os azeites ficam na seção de alto giro, 
ou seja, na mercearia. "Sem dúvida o azeite 
é um dos destaques da categoria, as vendas 
estão crescendo cada vez mais, os consumi
dores buscam preço e qualidade", diz Roberto 
Miranda. 

Ele afirma que os consumidores de classe C 
já começam a experimentar estes produtos com 
mais frequência. Essa é uma evidência de que o 
supermercadista tem que evoluir e avaliar sua 
seção. Uma saída que merece ser considerada é 
colocar estes produtos fora de sua seção. 

TENDÊNCIA 
A tendência deste mercado é que cada vez 

mais o brasileiro consuma azeites, e o mercado 
apresente novidades e produtos diferenciados. 

0 consumidor, além de buscar produtos de 
qualidade, quer novidades e azeites diferencia
dos, com sabores, selos de qualidade, feitos 
com determinado tipo de azeitona, entre outras 
características. 

E a tendência de crescimento está longe 
de terminar. O consumo de azeites no Brasil 
ainda é pequeno, se comparado ao dos países 
europeus. Benefícios para a saúde, aumento de 
oferta, preços promocionais, tudo isso implica 
em um desempenho positivo. 

0 cross merchandising é uma boa ferramen
ta para alavancar vendas. Uma dica: coloque os 
azeites ao lado de pizzas prontas, ou massas 
de pizza, para que o consumidor no momento 
que vá comprar um leve o outro como comple
mento. Ou mesmo ao lado de saladas, como 
alface, agrião e rúcula, onde o uso do azeite 
como tempero é ideal e bastante praticado, e 
próximo a pães. 
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