


cido para todos os tipos, pois o consumi
dor a cada dia aumenta a experimentação 
graças aos esforços de divulgação dos fa
bricantes em parceria com o trade, que 
percebe o potencial da categoria. C o m 
isso o consumidor está mais sofisticado, 
mais exigente, e demanda sempre novos 
sabores, novas apresentações, novos tipos 
para enriquecer a sua cesta de escolhas." 

Silmara explica que embora o consu
mo de queijos seja um hábito alimentar, 
é certo que o brasileiro está buscando 
maior variedade. "Já temos uma produ
ção nacional bem diversificada tanto de 
queijos de origem europeia (gouda, gor-
gonzola, edam, provolone, parmesão) 
como queijos de origem norte-ameri
cana (cream cheese, cottage e cheddar, 
por exemplo) e o consumidor tem sido 
receptivo a todos." 

Em harmonia com o consumidor 
Em 2010 as vendas de queijos cresce

ram 15% no Grupo Pão de Açúcar, com 
destaque para os queijos especiais que 
registraram aumento de 20%. "Conside
rando que a renda deve continuar a cres
cer, principalmente nos segmentos mais 
baixos da pirâmide, o futuro do consumo 
de queijos no País é bastante promissor. 
Isso significa maior variedade de produ
tos nas gôndolas, maior concorrência e 
mais investimentos", explica a gerente 
nacional de Queijos, Andrea Sylos. 

O grupo vende mais de 200 tipos do 
produto, v indos de aproximadamente 
40 fornecedores, entre nacionais e i n 
ternacionais. No ano passado, fortaleceu 
sua política de importação, comprando 
direto das fábricas, sem intermediários, 
prática em que é já bastante forte como, 
por exemplo, na área de vinhos. "Assim, 
conseguimos repassar aos clientes redu
ções no preço de 2 0 % a 40%. Compra
mos queijos da Holanda, França, Itália, 
Suíça, Portugal, A l e m a n h a , Uruguai e 
Argentina", revela a gerente. 

Entre os brasileiros mais vendidos pelo 
grupo estão os apropriados para café da 
manhã e lanche, como minas frescal e 
minas padrão. Sem considerar a muçarela 
e o queijo prato, que continuam campe
ões de vendas. Como ingrediente para as 
refeições, o queijo ralado também vende 
muito bem e continua crescendo. E como 
aperitivo, destaque para os queijos par
mesão, provolone e gorgonzola. "O queijo 
como snack também é uma tendência: as 
pessoas passaram a consumir o produto 
entre as refeições", diz Andrea. 

No inverno, as vendas têm um incre
mento de 20%. "Vendemos muito fon
due e queijos de sabor mais forte, como os 
de origem suíça (gruyère e emmenthal), 
os de origem francesa (brie e roquefort) 
e os italianos (grana padano). Já no ve
rão os queijos frescos como muçarela de 
búfala (grupo que cresceu 30% em 2010) 

e os queijos mais leves, como cottage e 
ricota, são os preferidos. Importante tam
bém destacar o queijo de coalho, muito 
consumido nos churrascos", explica. 

Nos Supermercados São Vicente, com 
17 lojas na região de Americana, no inte
rior de São Paulo, são comercializados 20 
tipos de queijo de 15 marcas. De acordo 
com o comprador de Perecíveis, André 
Luiz de Jesus, as vendas da categoria têm 
aumentado 15% ao ano. "Dos queijos 
especiais, os mais vendidos são gorgon-
zola, gouda, parmesão, edam e estepe. 
Entre os de consumo diário estão muça
rela, queijo prato, minas padrão, ricota 
fresca e provolone." 

Apesar de menos rigoroso, o inverno 
no interior paulista também impulsiona 
o consumo e representa aumento de 20% 
a 30% nas vendas de queijos nos Super
mercados São Vicente. "Isso ocorre por
que são promovidas degustações, aborda
gens e sugestões", explica o comprador. 

Estação de consumo 
Apesar do grande potencial de mer

cado a ser conquistado, o consumo de 
queijo na verdade é forte o ano inteiro, 
segundo as indústrias. O que acontece 
é que no período mais frio do ano há 



um aumento natural de atividades mais 
fechadas, de um convívio mais caseiro, 
que propicia reuniões entre amigos. A u 
menta também o consumo de queijos 
para acompanhar os vinhos e as cervejas 
especiais. "Nessa l inha , aumenta a pro
cura por queijos como o gouda, edam, 
emmenthal , fondue e os de sabor mais 
pronunc iado como camembert, brie, 
gorgonzola , provolone e parmesão", 
conta Silmara, da Abiq . 

Já no verão, os hábitos mais informais 
levam a um consumo de queijo em sa
ladas, brunches e sanduíches. "Isso fa
vorece tanto a venda de queijos frescos 
como a de queijos com sabores suaves 
como estepe e esférico, e de sabores pro
nunciados pela praticidade que o queijo 
representa para se preparar refeições rá
pidas, mas nutritivas." 

A fabricante T i r o l e z , c o n f i r m a o 
crescimento do mercado de queijos e 
credita o fato ao momento econômico 
favorável da economia . Em 2010, re
gistrou 11% de aumento nas vendas, 
aprox imadamente . Ela c o m e r c i a l i z a 
50 tipos, d i v i d i d o s em l ight , frescos, 
defumados, especiais, fatiados e ins
t i tucionais , além de fondue. Por dia , 

processa mais de 500 m i l litros de leite 
nas fábricas. 

Segundo o diretor de Marketing, Dis
ney Criscione, já foi maior a diferença 
de consumo levando-se em conta os as
pectos climáticos. "Mas existem quei
jos mais sensíveis e que part ic ipam de 
rituais de consumo, como é o caso de 
fondue. Queijos frescos são mais consu
midos gelados no verão, mas a diferen
ça não é tão marcante. Vale mais pela 
sensação de frescor. Contrar iamente , 
durante o inverno , os consumidores 
têm certa preferência por queijos mais 
calóricos e que se consome em tempe
ratura ambiente." 

A JBS, detentora das marcas Vigor, 
Leco, Danubio, Faixa A z u l e Serrabella, 
constata que o consumo cresce no i n 
verno em 30%. Os queijos de sabor mais 
forte e os de mofo são os mais vendidos 
no período. O diretor comercial da D i v i 
são Lácteos, Vagner Ludovichi , revela o 
queijo que a empresa vende bem o ano 
todo: o parmesão. "Gostaríamos de ven
der ainda mais, mas é um produto que 
precisa de 12 meses de maturação. Além 
disso, para fazer 1 quilo de parmesão são 
necessários 14 litros de leite. Por isso ele 
tem um padrão superior." 

Em harmonia com o produto 
Engana-se quem pensa que queijo só 

combina com vinho. Por sua grande versa
tilidade e variedade, a rigor combina com 
tudo. "O que devemos observar é que, 
como os vinhos, há uma questão de pre
ferência pessoal e uma lógica de harmo
nização, ou seja, os queijos da preferência 
do consumidor devem combinar com suas 
bebidas preferidas, mas essa combinação 
não deve brigar", enfatiza Silmara. 

Segundo ela, queijos de sabor mais 
pronunciado devem em geral combinar 
com vinhos/cervejas de sabor mais en
corpado. Queijos mais frutados, como o 
emmenthal , com vinhos mais frutados 
e cervejas menos amargas. V i n h o s mais 
leves com queijos/cervejas de sabor mais 
suave. Pode-se também buscar a harmo
nização por contraste, por exemplo: um 
queijo gorgonzola, de sabor ligeiramente 
salgado, pode ser harmonizado com v i 
n h o do Porto, de sabor mais adocicado. 

Andrea , do G r u p o Pão de Açúcar, 
enfatiza que a cerveja pode ser uma ex-



celente opção para harmonização com 
queijos, inclusive até melhor que o ve
lho conhecido v i n h o . "Entre as razões 
desse casamento de sucesso estão as se
melhanças entre sabores e aromas (no
zes, castanhas, amêndoas e caramelo) 
encontrados nas cervejas e nos queijos." 

Cr isc ione , da Tirolez, acredita que 
queijos combinam muito bem com mui
tos complementos. " C o m vários tipos de 
bebidas como vinhos, cervejas, refrige
rantes, chás, café e água. Além disso, vão 
muito bem com frutas como uva-branca, 
maçã Fuji, pera-d'água e tomate. E não 
podemos esquecer dos doces, como ge
leias, marmeladas e compotas." 

Nos últimos três ou quatro anos a 

harmonização de queijos diversif icou 
muito, diz Ludovichi, da JBS. "Hoje com
bina com cervejas, frisante, prosecco. A 
área de food service implementou essas 
variadas combinações e o consumidor 
levou a experiência para dentro de casa." 

Hora da venda 
Se o consumo de queijos tem aumen

tado bastante no Brasil, o que é possível 
o supermercadista fazer para impulsio
nar ainda mais as vendas? Para Silma-
ra, da Abiq, a compra de queijo fora da 
rotina como prato e muçarela, é muito 
estimulada pela compra de impulso, de 
indulgência, de prazer. "O supermerca
dista pode aumentar as vendas ao ofe
recer queijos de qualidade e cortes ben-
feitos, bem identificados e com prazos 
de validade claros", alerta. 

Na hora da exposição, deve-se atrair 
o consumidor arrumando os queijos de 
forma muito cuidadosa e o mais apeti
tosa possível. "Cada formato de queijo, 
cada tipo de casca, de embalagem bem 
cuidada, aumenta a percepção de pro
dutos diferentes e interessantes", d i z 
Silmara, que aposta ainda na decoração 
com frutas e pães. "Funciona também 
colocar um queijo diferente de menor 
giro, próximo a outro de grande giro 
para chamar a atenção." 

A questão da inovação é muito impor
tante e os clientes gostam de novidades, 
na opinião de Andrea, do Grupo Pão de 
Açúcar. "Precisamos aprender a convi
ver com as mudanças, nos reinventar e 
comunicar tudo isso aos nossos clientes. 
Outro ponto é o varejo sensorial. A expe
riência de compra tem que ser marcante." 

Quanto à exposição, Andrea dá algu
mas orientações. "Os produtos devem 
ser expostos de tal forma que envolva to
dos os sentidos - visão, audição, tato, ol -
fato e paladar - no processo de compra. 
O atendimento de nossos especialistas 
de queijos é também fundamental, pois, 
muitas vezes, os consumidores diante de 
tantas opções não sabem o que melhor 
satisfaz as suas necessidades." 

Criscione, da Tirolez, também com
partilha a opinião de que a exposição é 
fundamental. "O queijo é um tipo de pro
duto cuja compra por impulso é forte. Por 
isso, sua exposição deve ser primorosa, 
com gôndola e espaços bem limpos, bem 

refrigerados, amplos e bem iluminados. 
Deve-se expor conforme o giro de cada 
marca e investir em preparações, arranjos 
e kits de queijo que façam o consumidor 
salivar. Porém, mais do que uma boa ex
posição, o supermercadista precisa aten
der à demanda", alerta Criscione. 

Jesus, dos Supermercados São Vicen
te, complementa, dizendo que a armaze
nagem também é importante. "Devemos 
seguir sempre as recomendações dos fa
bricantes para estocagem e manuseio." 

Por ser um produto perecível, Jesus 
não faz as compras com muita ante
cedência, apenas a partir da primeira 
quinzena de abril. "Analisamos sempre 
o c l ima , pois em alguns anos as altas 
temperaturas no outono impossibilitam 
as exposições de determinados queijos 
antes do inverno, sob risco de alterar as 
características dos produtos. Iniciamos as 
exposições e promoções mais agressivas 
na segunda quinzena do mês de maio." 

Ele dá uma dica importante. "É preci
so ter variedade adequada para o públi
co que é atendido pela loja, com marcas 
nacionais e importadas, trabalho de am
bientação e teatralização da loja, eventos 
como festivais de queijos e vinhos, de
gustações em parceiras com fornecedores 
de queijos e vinhos, além das cervejas." 

Para Ludovichi, da JBS, chegado o perí
odo de outono/inverno, o consumidor já 
espera que o supermercadista exponha a 
mesa de queijos. "E o cross merchandising 
pode ajudar muito na hora da venda. É 
preciso expor os produtos com os comple
mentos como frutas secas e as bebidas." 

Ele lembra que mais importante que 
qualquer tipo de exposição ainda é a com
pra. "O fornecedor pode ajudar na hora 
da escolha do m i x e também na quanti
dade a ser comprada, mas a programação 
é fundamental. O supermercadista que 
não planeja com pelo menos 60 dias de 
antecedência, fica sem produto." O dire
tor da JBS destaca ainda que informação é 
muito importante para que o consumidor 
compre cada vez mais. "Explicar cada tipo 
de queijo é essencial." 

Text Box
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