
Paladar extra virgem 
O azeite de oliva vende cada 

vez mais no Brasil, mas o 
consumidor ainda conhece 

pouco o produto 
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fenômeno de crescimento das vendas de queijos, chocolates e 

vinhos finos, entre tantos outros acepipes importados, também 

se observa no consumo de azeite no Brasil. Nos últimos cinco 

anos, a presença desse óleo nobre praticamente dobrou nas me

sas brasileiras. Mesmo assim, a média per capita por aqui é de apenas 200 mil i l i 

tros anuais, enquanto em países europeus mediterrâneos, onde a cultura da oliva 

remonta a milênios, esse número chega a dois litros por pessoa. Isso significa que 

há um imenso potencial de oportunidades nesse mercado, ainda mais se levando 

em conta que nos últimos anos a imensa classe C brasileira passou a comprar 

alimentos mais sofisticados. As dificuldades, contudo, não são menores. E isso se 

deve basicamente à falta de cultura do brasileiro em relação ao azeite. "Existe 

um certo preconceito contra azeites que não venham de Portugal ou Espanha", 

diz o importador Luciano Almendary, da All Food. Ele importa, além de marcas 

dos dois países ibéricos, azeites da Itália e Chile. No Brasil, diz, ainda se consome 



azeite principalmente por hábito adquirido através da 
tradição familiar dos descendentes de imigrantes por
tugueses e espanhóis, o que também explica a pouca 
variedade de marcas entre as mais consumidas. 
Mas o problema principal está na qualidade do que se con
some. O azeite é um produto tão sensível quanto o vinho, 
por isso exige certos cuidados de conservação. Eles come
çam na própria importação e devem ser observados até no 
modo como se guarda a lata ou frasco de vidro em casa. As 
sim como o vinho, o azeite não gosta de exposição à luz e es
traga, fica rançoso quando armazenado em lugar quente ou 
com muita variação térmica. "É um erro guardá-lo embaixo 
da p ia " , diz Almendary. Além disso, quando o recipiente fica 
aberto, o azeite oxida em contato com o ar. 
O trabalho que vem sendo feito para mudar essa realidade 
e descobrir os melhores caminhos para aproveitar a dispo
sição e o bolso do brasileiro em consumir óleo de 
oliva acontece, principalmente, através de ações de 
marketing em pontos de venda. A fórmula usada 

pelos importadores e distribuidores é a mesma do tempo 
em que os primeiros rótulos de vinhos importados surgi
ram nas gôndolas dos supermercados: a degustação. "Por 
enquanto, a degustação é o melhor caminho para ensinar 
o brasileiro a conhecer o azeite", diz Edna Bertoncini, pes
quisadora da Agência Paulista de Tecnologia de Agronegó-
cios (Apta), ligada à Secretaria de Agricultura e Abasteci
mento do Governo do Estado de São Paulo. 
Através de parceria c o m o Senai /SP, a A p t a realiza os cha
mados cursos de formação de opinião de consumidor, ten
do como público principal os distribuidores e atacadistas. 
O objetivo é formar especialistas dentro desse elo estratégi
co da cadeia do azeite. Outra frente surgiu há quatro anos, 



quando foi realizada num pequeno espa
ço de eventos de um hotel paulistano a 1ª 
Expoazeite, feira de negócios organizada 
pela empresa J K P G . C o m o reflexo do 
crescimento do mercado brasileiro, a fei
ra, já na sua 3 a edição, em 2009, mudou-
se para o mais amplo Centro Fecomércio 
de Eventos, também em São Paulo. Este 
ano, a 4ª Expoazeite ganhou u m a versão 
carioca, realizada na sede da Federação 
das Indústrias do R i o de Janeiro (Firjam) 
logo depois do evento paulista, em setem
bro passado. 

Otimista com o desempenho do evento, 
que começou com oito expositores e que 
este ano contou com cerca de 30, Patrí
cia Galasini , organizadora da Expoazeite, 
diversificou a feira, que passou a contar 
com palestras de especialistas do Brasil e 

do exterior e com cursos de degustação e formação de degusta-
dores. Para isso, firmou convênio com o Comitê Oleícola Inter
nacional (COI). Este ano, um especialista italiano do C O I deu 
plantão na Fecomércio. Voltada inicialmente ao trade, a feira 
teve de abrir um horário para o público em geral devido ao i n 
teresse crescente pelo azeite. "Tivemos de abrir um horário (das 
16 às 20 horas, a feira abria às 10 horas) para as pessoas que nos 
procuravam através de e-mails e telefonemas". 

Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 55, n. 715, p. 56-58, out. 2010.




