
Existe diferença na estratégia de posicionamento da 
marca nesses mercados? 
A estratégia é igual. Pode ter algumas diferenças práticas de 
um país para o outro, mas a estratégia e o posicionamento 
das marca são gerais. 

Hoje, os gregos lideram o ranking de maior consumo 
de azeite no mundo: sáo cerca de 22 litros por pessoa/ 
por ano. Como avaliam o consumo de azeite pelo 
brasileiro? Está muito longe? 
Está longe, mas o consumo vem aumentando. JD 
brasileiro consome muito óleo vegetal e menos azeite (10 
vezes menos do que o europeu). Isso acontece por que o 
consumidor entende que o óleo vegetal é mais adequado 
para alguns usos em grande quantidade do que o azeite 
(até pelo fato de o azeite ter um sabor característico, um 
aroma mais refinado e um preço maior também. Mas a 
notoriedade cada vez maior do azeite associada a um 
preço mais acessível tem ajudado o consumo a crescer 
bastante. 

Campanha na TV contou com o ator global Alexandre Borges 

A que se deve esse aumento no consumo? 
Ftercebemos que vem aumentando a popularidade do 
azeite, principalmente por conta de os preços ficarem mais 
acessíveis e o fortalecimento da classe C. As pessoas estão 
buscando produtos de maior qualidade para colocar em 
suas mesas. Além disso, o fato de maior informação sobre os 
benefícios que o azeite pode fornecer para saúde. 
Toda linha de produtos da marca é importada. Há 
possibilidade de trazer alguma produção para cá? 
Isso é bem difícil, pois o Brasil não é produtor de azeite e nem 
de vinagre balsâmico. Por isso, os produtos são importados. 

Quais os resultados que a empresa tem alcançado no 
mercado nacional? 
Registramos um crescimento de 45% nas vendas de seu 
azeite extra virgem no país, em comparação com o ano 
passado. Isso se deve a diversas ações de marketing e 
campanhas em mídias sociais: @borgesdobrasil (Ttoitter), 
Borges Alimentos (Flickr) e Borges do Brasü (Facebook). 
E como é esse posicionamento da marca nas mídias 
sociais? 
Conseguimos uma mensagem bem diferente do que o 
mercado costuma fazer. Criamos uma página com uma cara 
mais local e brasileira. No conteúdo, trabalhamos a ideia 
dos benefícios que o azeite provém para a saúde, tudo isso 
potencializado pelo alcance das mídias sociais, em especial 
o Fàcebook. 

Além das redes sociais, quais outras ações de 
marketing a empresa tem feito? 
A principal ação é a veiculação da campanha "Cada 
um tem seu Borges favorito" na TV Isso veio de maneira 
complementar, pois também fazemos muitas ações de 
ponto de venda e ainda participamos de feiras setoriais 
(especialmente com distribuidores e supermercadistas). 

Essa campanha de mídia conta com filme comercial 
de 30 segundos estrelado pelo ator Alexandre Borges. 
Qual foi o valor do investimento feito com a agência 
Rai? 
Investimos algo em tomo de R$ 3 milhões só na primeira 
onda. 

O fato do sobrenome do ator ser Borges também 
ajudou na escolha? 
Sim, mas também foi importante o perfil e histórico 
profissional do ator, bastante alinhado com o 
posicionamento da empresa. 

Qual a expectativa futura? 
E a melhorpossível. Vàmos investir bastante no fortalecimento 
da marca para manter nossa posição de destaque e ficar 
sempre entre os três principais players do mercado de cada 
uin dos países que atuamos. Aproveitando o crescimento, 
estamos lançando agora no Brasil um azeite chamado Keren 
OÍ que ficou conhecido como "O azeite da Tferra Santa" por 
ser produzido nas colinas de Golan, em Israel. O produto já 
está no mercado e é uma grande oportunidade de negócios 
que surgiu.Q A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.

Text Box
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