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A portuguesa Sovena, segundo maior player de azeite do mundo, atrás apenas da espanhola 
Carbonell, tem um projeto claro e objetivo: alcançar a primeira posição. Sua estratégia para 
crescer começou há dez anos, quando a empresa decidiu investir em mercados internacionais, 
principalmente Estados Unidos e Brasil. No País, a Sovena investe no Azeite Andorinha, 
adquirido em 2004. Desde sua aquisição, a marca saltou do quinto para o segundo lugar – a 
liderança é ocupada pela Gallo. Luis Santos, diretor de marketing da companhia, fala ao 
propmark sobre a ação de merchandising no programa "Mais Você", o caminho rumo à 
liderança e suas largas expectativas no mercado nacional.  
 
 
A meta da Sovena é ser a primeira no mercado de azeites. No Brasil, a estratégia 
para alcançar o primeiro posto passa também pela comunicação? 
 
Até 1999, a Sovena era uma companhia portuguesa com atuação diversificada. A partir de 
então, decidimos focalizar no mercado de azeite e, ao mesmo tempo, expandir para mercados 
internacionais. Uma das estratégias foi a aquisição da marca Andorinha no Brasil, que já tinha 
uma história no País, mas que estava relativamente enfraquecida no mercado. A Andorinha 
tinha um share de aproximadamente 3,4% em volume, com sistema de distribuição limitado e, 
por isso, performance um pouco limitada também, além de não possuir ações de marketing. 
Era basicamente uma marca com história, mas sem dinâmica. 
 
A partir desse momento, o objetivo foi entrar com dinamismo muito maior num mercado 
passivo e com taxas de crescimento baixas. E o mercado mudou radicalmente desde então. 
Outros concorrentes também investiram em dinamismo e acredito que isso tenha 
revolucionado o cenário nacional. A Andorinha hoje está com 11,3% de market share. De 2004 
para cá, cresceu 80%, a ritmo constante e acentuado, com taxas acima dos 11%. O mercado 



brasileiro, ainda muito pequeno em nível internacional, com baixa penetração e restrito a 
algumas classes sociais, ainda assim é um mercado em expansão. Acreditamos que, nos 
próximos dez anos, irá se tornar um dos maiores do mundo. É por isso que estamos fazendo 
grandes investimentos no Brasil, porque temos uma marca forte e uma relação já estabelecida 
com o consumidor, que queremos explorar. 
 
Vocês criaram uma ação de merchandising para o matinal “Mais Você”, da Rede 
Globo. Como é essa ação? 
 
A ação marca o princípio de uma mudança na estratégia de comunicação da marca Andorinha, 
na qual a base é a criação da personagem Dorinha. O nosso azeite está há muito tempo no 
Brasil e foi afinando suas ações para aproximar-se do consumidor brasileiro. A criação da 
Dorinha é o último patamar dessa aproximação. A Andorinha é uma marca mais elegante, 
fluida e delicada que outras conhecidas e, por isso, começamos a olhar sua personalidade. 
Vimos a necessidade de criar um personagem que representasse o que ela era, e a NBS nos 
trouxe a estratégia de criar algo totalmente disruptivo com o tradicional da propaganda. 
Criamos a Dorinha, e a melhor forma de veicular a personagem foi associá-la a um dos 
símbolos do que é ser brasileiro, que é o Louro José. O Louro ganhou uma namorada. 
 
E como será a participação da Dorinha? 
 
A Dorinha veio de Portugal para o Brasil no Carnaval, se apaixonou pelo Louro e agora vai 
ficando e falando um pouco do que é o azeite, a produção em Portugal, como é o local onde 
nasceu e seu relacionamento com o Louro e o Brasil. Ela fica até o final do ano no “Mais Você”, 
mas isso é um princípio, sem meio, nem fim. Passamos mais de seis meses estruturando essa 
estratégia, que gerou um longo processo de negociação com a Globo. É o core da nossa 
comunicação neste ano. 
 
Como foram as negociações com a Globo e a criação do roteiro? 
 
O roteiro foi elaborado a seis mãos. Nasceu na NBS, foi para a Globo e voltou várias vezes. É 
um projeto muito importante para nós, mas também é um projeto muito importante para a 
Globo. É mais que uma ação de merchandising. O principal foi a criação de um personagem 
que se enquadrasse no programa com as mensagens que queríamos passar durante este ano. 
A escrita do roteiro é muito mais fácil a partir do momento em que você delimita quem é a 
Dorinha e como será sua interação com a Ana Maria Braga e com o Louro José. Depois de 
definido isso, foi muito fácil. 
 
No último ano, a classe C foi responsável por 40% do consumo de azeite no País. 
Como a empresa vê este público? 
 
O Brasil já tem consumo muito maior do que teve há alguns anos, e o crescimento da classe C 
no mercado de azeite começou faz alguns anos, um desempenho relativamente lento, mas 
muito estrutural e sólido. Os novos consumidores que entram no mundo do azeite dificilmente 
saem. Mesmo em 2008, quando houve a psicose da crise, o que aconteceu foi uma 
reestruturação do mercado. Algumas marcas cobravam um preço abusivamente caro e os 
consumidores migraram para produtos mais baratos. Não houve queda do consumo, nem 
substituição pelo óleo de soja. O movimento das pessoas voltarem a consumir óleo comum 
dificilmente ocorrerá. O azeite é uma das poucas categorias capaz de unir em um produto 
sabor e saúde. Na maior parte dos casos, estes são pontos opostos. Ele é o único óleo 
alimentar que não tem nenhum processo de refinamento. Todo esse apelo à saúde faz com 
que o consumidor, depois de ter experimentado, dificilmente volte ao óleo de soja e dispense o 
azeite. Não vimos ocorrer no Brasil e nunca observamos isso em nenhum outro mercado onde 
atuamos. 
 
Quando a Sovena entrou no mercado brasileiro, fez várias ações de rebranding. 
Como foi esse processo de reestruturação da marca Andorinha? 
 



Logo no início, quando compramos a marca, fizemos um relançamento e mudamos 
radicalmente a estrutura de distribuição. Vendíamos diretamente para alguns varejistas e 
atacadistas, mas isso limitava muito a operação num mercado tão grande em dimensões 
geográficas. Começamos, então, a trabalhar como operador, importador e distribuidor 
exclusivo para o Brasil com a Bunge Alimentos. Em 2005, contratamos uma agência 
internacional para rever posicionamento e packaging, o que alavancou toda a estratégia de 
comunicação. Em 2008, iniciamos nosso relacionamento com a NBS, sempre buscando 
proximidade com o consumidor. Essa última ação, com Dorinha, creio que tenha algo de 
especial. 
 
A Sovena decidiu investir no Brasil em 2004, numa época em que ainda não tínhamos 
o boom no consumo que temos hoje, nem explosão de novas classes consumidoras. 
Porque vir para o País já naquela época? 
 
Se você olhar o panorama dos mercados em todo o mundo, há basicamente três tipos: os 
mercados produtores, com Portugal, Espanha, Grécia e alguns países do norte da África, como 
Tunísia e Marrocos, que consomem o próprio azeite. Depois, há mercados para os quais se 
exporta azeite. Nestes, muito poucos têm cultura gastronômica onde o azeite tenha papel 
relevante, onde haja apetência pelo consumo inerente à própria sociedade. O que há são 
marcas agindo como drivers e impulsionando o consumo. Não existe tradição de azeite em 
locais como os EUA, muito menos nos novos mercados, como China e Índia. Esse é um 
trabalho que as marcas têm que fazer. No Brasil, pelo contrário, já existia apetência pelo 
azeite devido à tradição de imigrantes como italianos e portugueses. Essa apetência, que já 
existia em 2004, ainda que de forma tímida, mostrava que o Brasil, se mantivesse 
performance econômica não só nas exportações, mas no consumo interno também, seria um 
mercado de muito potencial. Hoje, claro, é mais fácil para nós dizermos isso dessa forma. Mas, 
àquela altura, éramos uma das únicas empresas a acreditar e a investir no momento certo. 
 
Quais são os principais mercados para a Sovena? 
 
A Sovena prioriza dois mercados fora de Portugal: EUA e Brasil. Os EUA consomem cerca de 
220 milhões de litros de azeite por ano e o brasileiro, 40 milhões. Isso mostra que o mercado 
nacional tem muito ainda para crescer. Nos próximos dez anos, o Brasil será um dos maiores 
mercados do mundo. Acreditamos mesmo nisso. Você olha para o consumo per capita aqui, 
são 200 mililitros anuais. Em Portugal, são seis litros. Na Grécia, 20 litros. Isso mostra que 
temos mercado com crescimento potencialmente exponencial. Acreditamos que não haverá 
apenas ascensão de classes mais baixas ao mercado do azeite, mas também crescimento do 
consumo médio, com substituição cada vez maior do óleo de soja pelo azeite.  
 
Qual a expectativa de crescimento para este ano? 
 
Em termos de mercado, crescemos na média de 11% a 12% por ano desde 2004. Acreditamos 
que vamos crescer 21% neste ano, contra 12% do esperado para o mercado nacional. Nossa 
expectativa é de sempre crescer minimamente 50% a mais que o registrado no mercado. Se 
nossa previsão se confirmar, atingiremos a marca de 8 milhões de litros, que movimentará R$ 
170 milhões. 
 
No último ano, a Sovena investiu na construção de um lagar em Portugal com tecnologia para 
reaproveitar água e utilizar o caroço da oliva para geração de energia. Vocês dizem que são 
100% sustentáveis. Como? 
 
Temos várias preocupações do ponto de vista ecológico e estético. O lagar é uma peça de 
design incrível no meio de um cenário agrícola. É uma instalação muito bonita, absolutamente 
moderna, com embasamento preto, que integra o lagar totalmente à paisagem ao redor, que é 
um olival. Há também um conjunto de técnicas de produção do azeite para minimizar todos os 
impactos que um lagar poderia causar num ambiente agrícola. Digo que somos a única 
empresa com negócio estruturalmente sustentável. 
 



Companhias internacionais compram créditos de carbono para compensar suas emissões. Com 
isso, ficam com selo carbon neutral. A produção da Sovena, com 10 milhões de oliveiras, é tão 
grande que nossa capacidade intrínseca de sequestro de carbono é maior do que as emissões 
que temos, com transporte e outros processos. Não somos carbon neutral. Somos carbon 
negative. E há poucos negócios assim. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 11 abr. 2011, p. 13.  


