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Resumo 

O presente artigo teve como objetivo identificar e detalhar o perfil do consumidor de azeite de 
oliva no município de Cachoeira do Sul, visando conhecer mais sobre as possibilidades de 
mercados e seus nichos. O município está localizado na região central do estado do Rio Grande 
do Sul e destaca-se pelo com potencial de produção, identificada pela zona situada entre os 
paralelos 30 e 45. Apesar da potencialidade, não há estudos que se propõem a mapear o perfil 
do consumidor local, cujos dados poderão ser utilizados para a elaboração de estratégias das 
empresas produtoras do município. Para a metodologia, foi utilizado um questionário composto 
por questões fechadas, aplicado a uma amostra da população. Os dados foram analisados de 
forma quantitativa, representados pela média, valores absolutos e porcentagens. Como 
resultados, dos 401 respondentes, mais de 80% é consumidor de azeite de oliva, sendo que 
adquirem o produto mensalmente e a cada três meses. O principal local de compra é o 
supermercado, cujas motivações são orientadas pelos atributos nutricionais e de sabor. Embora 
a maioria dos respondentes conheça os produtos desenvolvidos no município, é imprescindível 
o investimento em estratégias de marketing e divulgação, tendo em vista ampliar a visibilidade 
dos azeites locais.  
 
Palavras-Chaves: Perfil do consumidor, azeite de oliva, preferências  
 

Abstract  
 
This article aimed to identify and detail the profile of olive oil consumers in the Cachoeira do Sul, 
in order to learn more about the possibilities of markets and their niches. The city is located in the 
central region of the state of Rio Grande do Sul and stands out for its potential for production, 
identified by the zone located between parallels 30 and 45. Despite the potential, there are no 
studies that propose to map the profile of the local consumer, whose data can be used for the 
elaboration of strategies of the producing local companies. For the methodology, a questionnaire 
composed of closed questions was used, applied to a sample of the population. The data were 
analyzed quantitatively, represented by the mean, absolute values and percentages. As a result, 
of the 401 respondents, more than 80% are consumers of olive oil, and they purchase the product 
monthly and every three months. The main place of purchase is the supermarket, whose 
motivations are guided by nutritional and flavor attributes. Although most respondents know the 
products developed in the municipality, it is essential to invest in marketing and dissemination 
strategies, with a view to increasing the visibility of local oils.  
 
Keywords: Consumer profile, olive oil, preferences 
 
INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o Brasil desponta como um dos principais produtores de azeites de oliva do 

mundo. Tal crescimento é recente, e, sobretudo, está centrado nas regiões sul e cerrado mineiro. 

Contudo, a produção brasileira atende somente o mercado nacional. Localizado na região central 

do Rio Grande do Sul, o município de Cachoeira do Sul está inserido geograficamente na zona 



correspondente aos paralelos 30° e 45°, identificada como potencial produtivo para o cultivo de 

oliveiras. Nesse sentido, a partir de 200x, a produção deste cultivar foi explorada, especialmente 

pelo investimento de agroindústrias. O azeite local tem ganhado bom destaque, ficando, em 

várias vezes e categorias, como o melhor do mundo. Dentre os aspectos, destacam-se os 

elementos naturais, especialmente as condições climáticas. 

Conhecer o mercado consumidor é um dos principais elementos chaves para a 

elaboração de estratégias empresariais. O consumo de azeite de oliva está em crescimento, 

estimulado pelas suas características nutricionais. Apesar de ser um produto com um preço 

relativamente alto comparado aos demais tipos de azeites, ainda não foram realizados estudos 

tendo em vista compreender a realidade do município supracitado.  

Nesse sentido, este trabalho tem como problema de pesquisa: como pode ser 

caracterizado o perfil do consumidor de azeite de oliva em Cachoeira do Sul? Como objetivo 

principal este artigo busca identificar o consumidor de azeite de oliva. Como objetivos 

específicos, este artigo busca analisar o perfil social, demográfico, econômico dos consumidores; 

identificar as preferências, hábitos, ocasiões e frequências de consumo; e por fim, mapear as 

marcas consumidas e os atributos que importam ao consumo.  

Como justificativas, a realização deste trabalho é pertinente pelos seguintes aspectos: 

primeiro, não há estudos no município com este foco; os resultados gerados poderão contribuir 

para que as empresas do município conheçam o potencial de consumo dos residentes, assim 

como as marcas que concorrem no mercado local. Nesse sentido, os dados poderão auxiliá-las 

para a elaboração de estratégias de mercados.  

Este artigo está estruturado em cinco partes, a contar desta introdução. A próxima seção 

tem como objetivo apresentar o referencial teórico, com os principais autores e conceitos sobre 

perfil do consumidor. A metodologia será apresentada na terceira seção. A quarta seção 

apresentará os resultados. O artigo finaliza com as conclusões.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar as principais noções teóricas que guiarão o 

desenvolvimento da futura pesquisa. Para tanto, está estruturado em dois tópicos. O primeiro 

apresenta o conceito de mercados consumidores, com o foco sobre os fatores que influenciam 

a tomada de decisão dos consumidores para a compra. A segunda seção traz um compêndio 

acerca da produção e história das oliveiras e azeite no Brasil. Aborda, ainda, a trajetória dos 

estudos sobre o azeite de oliva extravirgem e mostra mais sobre o mercado local. 

 

MERCADOS CONSUMIDORES: O QUE INFLUENCIA O COMPORTAMENTO DO 

CONSUMIDOR? 

 

De acordo com Medeiros e Cruz (2006), é uma função do varejo fazer as vendas focadas 

nos consumidores finais, nesse sentido, aos varejistas intermediários, cabe facilitar a tarefa do 



fabricante, vendendo e distribuindo. O varejo abrange todo o conjunto de atividades 

desempenhadas na venda de produtos e serviços aos consumidores, para uso pessoal e de 

família, dependendo da forma como foram vendidos.  

Ainda, para as autoras, existe ainda uma diferença na oferta, que é o ato de desenhar 

um conjunto de diferenças para distinguir a oferta da empresa, da oferta dos concorrentes. Em 

outras palavras, isso nos mostra que cada vez mais as empresas devem focar no seu produto, 

deixando um pouco os concorrentes de lado, pois, à medida que os clientes vão percebendo 

diferencial daquele produto, a concorrência será um mero assunto encerrado. 

Para Larentis (2009), também é fundamental que as empresas conheçam os atributos 

que os consumidores consideram importantes no momento de decidir a compra, é só desse jeito 

que eles vão conseguir fazer agregação do que vai ser vendido e do que não vai ser vendido, 

como por exemplo, mostrar todas as vantagens que aquele produto oferece inclusive como nós 

percebemos atualmente com os clubes de fidelidade que muitas marcas estão lançando. O 

marketing é a tendência de atender, mas, ao mesmo tempo, entender o seu mercado - as marcas 

cada vez mais estão entendendo o que o consumidor quer - e quais são as suas manobras de 

compra para isso.  

As marcas valorizam o desejo. Para isso, coloca-se toda sua energia no produto e na 

imagem que aquele produto tem, seja por uma simples embalagem, seja por um merchandising, 

seja pelos fatores que influenciam diretamente o consumidor a ter a necessidade e aí entra os 

fatores psicológicos para que o consumidor tem necessidade de ter. 

De acordo Kotler e Keller (2013), existem vários nichos que podem influenciar o 

comportamento do consumidor. Tudo começa pelos processos de decisão de compra, com a 

percepção do consumidor, vendo que há necessidade de adquirir determinado produto. Hoje em 

dia, não se estuda somente o poder aquisitivo do cliente, mas, sim, seus gostos e o que ele 

realmente tem em vista para fazer a compra. Há ainda fatores que perpassam os desejos de 

consumo, como, por exemplo, mercados físicos e mercados virtuais. No caso do objeto de estudo 

dessa pesquisa, o produto (azeite) pode ser encontrado nas prateleiras de todos os 

supermercados da cidade, mas, ainda assim, há um vasto mercado online, e ainda, loja local de 

marca aqui produzida.  

Atualmente, está muito em voga o conceito “de ter a experiência”, e os consumidores 

não querem apenas o produto, mas a vivência dele, e, sobretudo, quando ele é novo ou quando 

está na moda. Fazer experiência inclui todo um processo de degustação, no caso dos azeites de 

oliva, harmonização, até mesmo cursos para que se chegue na modalidade de Olive 

OilConoisseur, em tradução literal, óleo de oliva conhecedor, que é uma modalidade em que se 

enquadram pessoas que conhecem o produto e podem ajudar os consumidores a escolher a 

melhor opção para cada perfil de consumo.  

Existem produtos, atualmente, que viraram objeto de estima, e ao se fazer a experiência 

- ao se experimentar algum produto ou algum serviço – busca-se a excelência,  descobrir passo-

a-passo como se dá a qualidade daquele produto. Os azeites de oliva brasileiros estão ganhando 



o mercado e provocando o desejo aos consumidores de não somente obter o produto, mas ter a 

experiência de conhecer a produção e os processos.  

 

FATORES CULTURAIS, SOCIAIS, PESSOAIS E PSICOLÓGICOS  

 

Ainda temos que ficar esclarecidos que existem os chamados funis. Tem consumidores 

que são topo, meio e fundo de funil, a depender do seu nível de compra. E essa margem, mostra 

e amplia fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Um consumidor meio de funil, por 

exemplo, é aquele que olha, analisa, mas não compra, seja online ou em loja de rua. Já o 

consumidor fundo de funil, é aquele que compra, porque gosta. E o consumidor topo, é aquele 

que não faz questão, nem de olhar, nem de comprar. Os fatores podem fazer com que mais 

clientes se interessem pelo produto. 

Kotler e Keller (2003) descrevem sobre o processo de decisão da compra que se trata 

de um modelo, que perpassa por cinco estágios. Seriam eles: o reconhecimento do problema 

(quando o consumidor começa a sentir uma necessidade desencadeada por estímulos, ou por 

fome, ou sede, ou como ver um anúncio, por exemplo); uma segunda fase seria a busca por 

informações (quando o consumidor já sabe do que ele precisa, mas, ao mesmo tempo ele quer 

saber detalhes); um terceiro passo é a avaliação das alternativas (quando o consumidor já sabe 

o que quer, já tem as informações que precisa); um quarto passo seria a decisão da compra 

(quando ele já fez sua escolha, já sabe as informações, e, a partir de então, ele vai para a decisão 

do que comprar). Por último, como um último estágio, tem-se o comportamento pós-compra (que 

nada mais é do que a avaliação da mercadoria, e a propaganda que ele vai acabar fazendo 

através da recomendação, seja em rede de amigos, em redes digitais, é o comportamento que 

ele vai ter após a compra, após ter usufruído do gênero). 

Os autores relatam a discussão sobre fatores culturais, onde toda cultura é constituída 

de subculturas menores, que favorecem a idealização de uma identidade mais específica para 

seus membros. Segundo os autores, esses fatores podem incluir as nacionalidades, as crenças, 

os nichos sociais onde estão inseridos os consumidores e as classes sociais - na visão dos 

autores, são separações relativamente homogêneas e duradouras de uma sociedade. Os 

pesquisadores ainda referem haver sete níveis ascendentes do baixo até o alto-alto, e cada 

classe tem suas esclarecidas preferências.  

Ainda, de acordo com os mesmos autores, existem fatores sociais que são divididos em 

grupos, sendo eles de referência, de afinidade, e, também, grupos dissociativos. Todo grupo tem 

um líder de opinião, a pessoa que vai influenciar os membros daquele grupo, a família, amigos. 

Todos eles seguirão papéis e status já definidos por um líder do grupo que está presente em 

todas as camadas e nichos. 

Os fatores pessoais também podem influenciar no comportamento e perfil do 

consumidor, como, por exemplo, idade e estágio no ciclo de vida, ocupação e circunstâncias 

econômicas, estilo de vida e valores, personalidade e autoimagem também vão causar mais 

efeito na busca do ideal (KOTLER e KELLER, 2003).  



 

PRODUÇÃO E CONSUMO DE AZEITE DE OLIVA NO BRASIL: HISTÓRICO E TENDÊNCIAS  

 

De acordo com o Anuário Brasileiro das Oliveiras, ano de 2018, obra da editora Gazeta, 

o estudo de azeite de oliva no Brasil começou há muitos anos atrás, aproximadamente 40 anos, 

quando a Epamig buscou entender mais sobre o produto. Embora existissem produtores locais 

que produziam o azeite, foi somente há aproximadamente15 anos atrás, que o produto foi, de 

fato, produzido e comercializado no país, em escala comercial. Em Cachoeira do Sul isso se deu 

pela agroindústria Olivas do Sul. 

Também, de acordo com Marques (2018), as marcas começaram a se intensificar, ao 

longo desse tempo, no país. Sobretudo, na região sul e cerrado mineiro. O pioneirismo, que veio 

do Rio Grande do Sul, alavancou a produção para os demais estados, devido às condições 

climáticas das regiões produtoras no país. Sendo assim, os estudos que começaram há 

aproximadamente 40 anos atrás pela Epamig deram espaço para que produtores buscassem  se 

aprofundar sobre a cultura e o mercado e ter, para si, o estilo de vida da olivicultura. 

De acordo com Silva et al. (2016), a região Sul do estado gaúcho, metade sul do Rio 

Grande do Sul, está entre as duas maiores regiões que produzem azeite de oliva no Brasil. Ainda, 

de acordo com os autores, o estado conta com uma área de 1.304 hectares com olivais, que são 

plantados por 109 produtores. Ainda conforme os autores, um dos fatores majoritários para a 

para o crescimento do plantio de oliveiras no estado é a rentabilidade, uma vez que é uma forma 

de complementar a renda de pequenos e médios produtores rurais, e também oportuniza a 

produção de um azeite de oliva extravirgem único, com características especiais da região sul. 

Sobre o mercado, segundo Tejero (2020), a cultura é rentável, com um mercado a ser 

explorado, tanto com novas plantações, quanto como novas indústrias na região sul do estado. 

De acordo com o autor, o cultivo da oliveira na fronteira oeste da região da campanha parece ser 

uma atividade promissora, embora ainda não tão desenvolvida. Ainda, segundo o autor, ao se 

fazer uma comparação dos solos da região gaúcha, existe uma semelhança com solos dos 

países da Europa. O autor alerta que as pesquisas indicam que condições boas, unidas ao 

recurso da tecnologia, podem fazer uma produção de qualidade de azeitonas no Brasil, como de 

fato fazem, pois cada oliveira é capaz de produzir até 100 kg por safra. 

 Para Coutinho, Ribeiro e Cappellaro (2010), existe uma necessidade de fomento maior 

da olivicultura no Brasil e isso tem ocorrido no Rio Grande do Sul, pois empresas de extensão 

Rural, empresas de pesquisa e as universidades estão fornecendo apoio. Aimda assim, o 

agronegócio brasileiro precisa conhecer mais sobre o mercado da olivicultura. Abaixo, como 

complemento, há duas figuras. Na primeira, um comparativo da produção de azeites, em litros, 

no Rio Grande do Sul. Na segunda, evolução de áreas plantadas no referido estado. Em ambas, 

nota-se uma ascensão da cultura.  

 

                             

 



Figura 1: Produção de azeite em litros 

 
                Fonte: CARDOSO; DIAS (2018) 
 

Figura 2: Evolução da área cultivada no RS 

 

           Fonte: CARDOSO; DIAS (2018) 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, com a utilização de 

dados primários, pois considerou uma amostra significativa da população residente no município 

de Cachoeira do Sul. Para tanto, foi elaborado um questionário composto por questões fechadas, 

organizado em itens: conhecimento acerca do azeite brasileiro, quantidade de consumo, 

mercado pelo viés do consumidor, bem como, fatores psicológicos e sociais, conforme Apêndice. 

O questionário foi inserido na Plataforma Google forms. Essa forma de pesquisa foi escolhida 

pela sua viabilidade, diante da pandemia. Não foram realizadas entrevistas presenciais. Os 

contatos (tanto com os consumidores quanto com as empresas) foram realizados de forma 

remota, utilizando os recursos de telefone e redes sociais.  

A amostra é considerada aleatória, o questionário foi respondido de acordo com a 

disponibilidade das pessoas em participar da pesquisa. Apesar da amostra ser aleatória, é 

pertinente considerar que algumas medidas devem ser tomadas, especialmente no que diz 

respeito a captar a heterogeneidade do público participante (diferentes faixas de renda, grau de 

instrução, idade, bairros, etc). A amostra foi definida com base nos pressupostos estatísticos, 

com 95% de confiabilidade e margem de erro de 5%. O número de habitantes do município 



corresponde a 86.688 pessoas (IBGE, Censo demográfico, 2014). Dessa forma, foi adotado o 

seguinte cálculo para a definição da amostra:  

 

N.Z².p. (1-p) 

n =  _________________ 

(N-1).e²+Z².p.(1-p) 

 

Onde:  n= Tamanho da amostra que queremos calcular; N= Tamanho do Universo 

(População total de Cachoeira do Sul), Z= É o desvio para o nível de confiança, que no caso será 

de 95% (z=1,96), e= Margem de erro que será admitido na amostra. Neste caso, utilizaremos de 

5% (2,5% para mais, 2,5% para menos) e P= É a proporção que se espera encontrar (quando 

não sabe a proporção que será utilizado, recomenda-se utilizar p=50%). Após a substituição dos 

dados, o número total de entrevistas é aproximadamente 383, onde n= 382,41 ≈ 383 entrevistas 

finais.  

Após a coleta dos dados, foram confeccionadas planilhas no Programa Excel. Os dados 

foram exportados, convertidos e salvos no arquivo do programa Excel. Foram elaborados 

gráficos utilizando valores de porcentagem, valores absolutos e média. A Escala likert de cinco 

pontos foi utilizada para as questões de comportamento e interpretação, com o intuito de obter a 

avaliação da população sobre aspectos e atributos que importam para o consumo do azeite. 

Nesse sentido, algumas questões foram inseridas neste formato. Esta escala foi utilizada 

especialmente nas questões focadas na interpretação, avaliação, tendo em vista quantificar o 

comportamento do consumidor.  

 

PERFIL DO CONSUMIDOR DE AZEITE DE OLIVA MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL – 

RS 

 

A finalidade deste capítulo é apresentar os resultados da pesquisa. O principal objetivo 

do artigo consistiu em caracterizar o perfil do consumidor de azeite de oliva no município de 

Cachoeira do Sul – RS. Para tanto, está dividido em três seções, a saber: 4.1, que descreve o 

perfil social, demográfico, econômico dos respondentes; 4.2 apresenta as preferências, hábitos, 

ocasiões e frequências de consumo do azeite de oliva; e por fim, a seção 4.3 identifica os 

atributos e as motivações para o consumo.  

A pergunta inicial correspondeu à questão sobre a residência do respondente, ou seja, 

se o entrevistado era morador de Cachoeira do Sul. Nota-se que a maioria (mais de 96%) 

responderam afirmativamente. Aos que marcaram a opção “não”, a pesquisa era 

automaticamente direcionada a um questionamento sobre motivações, visando conhecer o 

motivo pelo qual não consome, e se conhece os azeites do município.  

 

 

 



4.1 PERFIL SOCIAL, DEMOGRÁFICO E ECONÔMICO DOS RESPONDENTES  

 

A pesquisa resultou em 401 respondentes. O número ultrapassou o mínimo para a busca 

dos dados. Um dado que se sobressaiu, foi o gênero, pois se registrou maior parte do sexo 

feminino (60%).  

O Gráfico 1, a seguir, apresenta a idade dos respondentes. É possível evidenciar que as 

faixas etárias são bem diversas. A maior porcentagem de respondentes situou entre a faixa de 

35 a 39 anos, representando 16,2 %. A faixa etária correspondente ao 25 a 29 anos representou 

14,7% do total. Em oposto, temos um pequeno percentual de público entre 55 e 59 anos, 

representando menos de 9%. Cabe destacar que, ainda, os respondentes de 50 a 54 anos 

representaram o percentual de 9,7%.  

Por outro lado, um dado que chama atenção é a porcentagem de 25 a 29 anos, que 

ocupa a faixa de 14,7% do público. Uma breve conclusão que se pode ter, neste momento, é 

que a pesquisa ficou centrada no público que é chamado de “adulto-contemporâneo”, na faixa 

dos 35 aos 40 anos, como já mencionado. Em meios de comunicação, estuda-se muito o público 

adulto-contemporâneo (também chamado de adulto-qualificado), o qual é compreendido pelos 

jovens antecedentes aos 40 anos.  

 

Gráfico 1 - Faixa etária dos respondentes da pesquisa 

 

Fonte: Da pesquisa (2021)  

 

A seguir, temos o gráfico com relação ao nível de instrução. Com relação a esses dados, 

algumas observações são pertinentes. 21,2% dos entrevistados têm ensino superior incompleto. 

Esse dado sinaliza a captação da diversidade do público entrevistado, uma vez que o público 

com este perfil pode ser compreendido por várias formas, sendo estudantes, trabalhadores 

técnicos, bem como pessoas que ainda estão na vida acadêmica. 19% do público respondente 

possui curso de pós-graduação e 18,7% tem ensino superior completo. Esse dado reforça para 

um termo citado anteriormente, o “adulto-qualificado”. Estes dois percentuais revelam uma 

parcela significativa do público respondente que possui uma devida formação, possibilidade de 



uma estabilidade profissional, e que pode ter na compra do produto uma questão de escolha e 

decisão.  

 

Gráfico 2 – Nível de instrução dos respondentes da pesquisa 

 

             Fonte: Da pesquisa (2021)  

 

O gráfico 3, a seguir, apresenta as faixas do nível salarial. O dado relevante é o público 

com faixa salarial de 1 a 2 salários mínimos (23,9%) e (23,2%) com 2 a 3 salários mínimos. A 

faixa com mais de 3 e 4 salários mínimos o público representou 18,2% da amostra. É pertinente 

afirmar que a renda interfere significativamente no poder de compra e consequentemente no 

consumo do azeite de oliva, já que é um produto de valor aquisitivo mais alto comparado aos 

demais azeites e óleos disponíveis no mercado.  

 

Gráfico 3 – Nível salarial familiar dos respondentes da pesquisa  

 

Fonte: Da pesquisa (2021)  

 

Na sequência, temos o gráfico que mostra o número de pessoas na família. Aqui, a 

atenção se volta para a liderança de público, onde, 50,4% tem de 3 a 4 pessoas. Isso leva a 



entender melhor o público. Quando se fala nesse número de ocupantes, logo,  vê-se uma família 

completa. A seguir, temos com 29,7%, a composição de 2 pessoas, logo, remetendo a casais.  

 

Gráfico 4 – Número de pessoas/família dos respondentes da pesquisa 

 

Fonte: Da pesquisa (2021)  

4.2 PREFERÊNCIAS DE CONSUMO DO AZEITE DE OLIVA  

 

O gráfico, a seguir, apresenta o número de consumidores de azeite de oliva. Vale 

destacar que essa pergunta era crucial na pesquisa, pois, ao marcar “não”, o questionário 

direcionava para perguntas sobre os motivos pelos quais o respondente não tem o hábito de 

consumir azeite de oliva. Além disso, outras questões foram adicionadas, especialmente sobre 

o conhecimento dos azeites produzidos no município.  

Como respostas, 18,2% dos respondentes assinalaram que não são consumidores de 

azeite de oliva, enquanto 81,8% são consumidores. Esse número conduz ao entendimento de 

que o produto é apreciado pela maioria do público.  

 

Gráfico 5 – Número de consumidores de azeite dos respondentes da pesquisa 

 
Fonte: Da pesquisa (2021)  



 

No próximo gráfico (6) é possível evidenciar a frequência da compra do azeite de oliva. 

36,6% afirmou comprar azeite de oliva mensalmente. Já 22% dos consumidores afirmaram 

comprar a cada três meses.  

 

Gráfico 6 – Frequência de compra do azeite dos respondentes da pesquisa 

 

Fonte: Da pesquisa (2021)  

 

No gráfico 7 apresenta os resultados sobre o local de compra do azeite de oliva. A 

maioria afirmou que compra em supermercados, com 81,1% das respostas. Portanto, este local 

de compra representa um número expressivo. O público que compra em lojas especializadas 

(lojas de azeite, de presentes, boutiques gourmet, delicatéssen) representa 11,9%, enquanto 

8,8% afirmou que efetua a compra diretamente do consumidor e apenas 4% adquire o produto 

pela internet.  

Gráfico 7 – Locais de compra do azeite de oliva  

Fonte: Da pesquisa (2021)  

 



O gráfico 8, a seguir, apresenta as razões que conduzem os respondentes a não 

comprarem o azeite. Liderando os resultados, o fator preço muito alto representou 53,4%. Isso 

se deve, ao preço do produto nacional, que, por sua vez, é alto ao produtor também. Em segundo 

lugar, os respondentes citaram que não possuem hábito de consumi-lo, com 46,9%. 12,3% 

afirmaram não gostar do azeite de oliva, enquanto 5,5% assinalaram que nunca experimentaram 

o produto. É pertinente destacar que nenhum respondente afirmou “não conhecer o azeite de 

oliva”, cuja resposta é diferente de “nunca ter experimentado”.  

 

Gráfico 8 – A razão da “não compra” do azeite de oliva  

Fonte: Da pesquisa (2021) 

 
 
4.3 ATRIBUTOS E MOTIVAÇÕES PARA O CONSUMO  
 

 

O gráfico 9 aborda as formas de como o consumidor consome o azeite de oliva. Nessa 

questão os consumidores poderiam assinalar mais de uma alternativa. Nesse sentido, a 

porcentagem representa o número de respostas e não de respondentes. Com 63,1%, a maioria 

assinalou que o utiliza como ingrediente (tempero) em saladas. A porcentagem de 27,4% 

representa as respostas dos consumidores que utilizam para o aprimoramento/finalização de 

pratos. Já os respondentes que usam em pratos refogados correspondem a um pouco mais de 

um quarto das respostas (25,6%). Com a porcentagem de 20,1%, tem-se as respostas cujos 

respondentes afirmaram que usam o produto em pizzas e massas. As demais respostas ficaram 

com menos de 20%.  

 

 

 

 



Gráfico 9 – Formas de uso do azeite de oliva 

 
Fonte: Da pesquisa (2021) 
 

 

O gráfico 10 apresenta as motivações para o consumo. Assim como na questão anterior, 

os consumidores poderiam assinalar mais de uma alternativa. Nesse sentido, a porcentagem 

representa o número de respostas e não de respondentes. Com 49,4% das respostas, os 

respondentes afirmaram que usam por motivos de gosto/paladar. Já o público que mencionou 

que faz o uso pelos atributos nutricionais correspondeu a 47,6%. 22% assinalaram comomotivo 

o costume/cultura familiar. 63 pessoas assinalaram que seguem as recomendações dos médicos 

e nutricionistas, indicando ser essas as motivações que conduzem ao consumo do produto.  

 

Gráfico 10 – Motivações de uso do azeite de oliva 

Fonte: Da pesquisa (2021) 
 
 

O gráfico 11 descreve sobre os atributos para consumo na hora da compra. Esta questão 

foi desenvolvida utilizando a escala likert de cinco pontos, que quantificou a importância sobre 

cada atributo. No quesito preço, o destaque é para a maioria das respostas, que julgou como 



“importante”, mesma situação que se repete para o quesito marca. Já no quesito grau de acidez, 

o destaque é para a maioria que julgou “pouco importante”, mesma resposta que se repetiu para 

os quesitos seguintes: cor do azeite, e espécie de azeitona utilizada. 

 

Gráfico 11 – Motivações de uso do azeite de oliva 

 
Fonte: Da pesquisa (2021) 
 
 
 

Foi questionado aos respondentes sobre o conhecimento dos azeites de olivas 

produzidos no município de Cachoeira do Sul. A maioria dos respondentes afirmou que conhece, 

com 77,7% das respostas. Já para 22,3%, a marca é, ainda, desconhecida. Nesse sentido, é 

pertinente considerar que as estratégias de marketing e divulgação do produto local estão 

atingindo eficiência no sentido de conduzir a informação para a população.  

 

Gráfico 12 – Conhecimento (ou não) sobre a marca local 

 
 
Fonte: Da pesquisa (2021) 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

 

Este artigo teve como principal objetivo o conhecimento acerca do perfil do consumidor 

de azeite de oliva em Cachoeira do Sul, município localizado na região central do Rio Grande do 

Sul. Os resultados apresentados buscaram caracterizar o perfil do consumidor e saber quais 

seus hábitos de consumo, bem como as preferências na hora da compra.  

Considerando os aspectos acadêmicos e científicos, os resultados permitiram relacionar 

as teorias e abordagens sobre o comportamento do consumidor, especificamente 

compreendendo a realidade do consumo deste produto no município supracitado. A referida 

pesquisa serve também para que empresas locais tenham informações a respeito do público 

consumidor do produto. Sobre este perfil, a maior parte do público consumidor é do sexo 

feminino, situado nas faixas dos 25 aos 29 anos, e dos 30 aos 34 anos.  

Como principais motivações, os respondentes apontaram que, em maioria, compram 

azeite de oliva pelo gosto e pelos atributos nutricionais. Mais de 80% do público compra em 

supermercados e mais de 63% declarou que faz o uso do azeite em saladas. Outro dado a ser 

descrito corresponde a parte do público que não é consumidor do azeite de oliva, cujas principais 

razões mencionadas foram o alto preço do produto e a falta de hábito. Nesse sentido, o preço é 

um dos principais entraves para que o azeite de oliva não seja mais difundido e comprado.  

Finalizando, este trabalho encontrou algumas lacunas de pesquisa, as quais poderão ser 

aprofundadas em estudos futuros na área da Gestão e do Desenvolvimento Rural. Existem 

alguns obstáculos que limitam a compra, difusão e fomento do azeite de oliva no comércio. Um 

exemplo é o supermercado, que foi apontado como maior local de compra do público que 

respondeu a pesquisa, porém, os produtos nacionais presentes nas prateleiras ainda 

apresentam um valor alto ao consumidor.  Apesar dos respondentes (mais de 50%) afirmarem 

que conhecem os produtos desenvolvidos no município, seria imprescindível a criação de um 

espaço para degustação nos supermercados. Tais estratégias de marketing podem ser úteis 

para a valorização da produção local e ampliação das características diferenciadas do azeite.  
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Apêndice 
 
Questionário: como já mencionado, a pesquisa foi realizada via formulário eletrônico, 

disponibilizado via Google forms, em função da pandemia de Coronavírus e o desenvolvimento 
de atividades acadêmicas remotas. Como roteiro, as primeiras perguntas são mais amplas, com 
o objetivo de obter o perfil dos respondentes. O questionário ainda incluiu perguntas sobre 
preferências, motivações e atributos de consumo.  

 
PERFIL DO CONSUMIDOR DE AZEITE DE OLIVA EM CACHOEIRA DO SUL – RS 
 
Este formulário faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso do Acadêmico Gabriel 

Haag, do curso de especialização em Gestão e Desenvolvimento Rural da Universidade Estadual 
do Rio Grande do Sul (UERGS), Unidade em Cachoeira do Sul. Os dados serão utilizados 
apenas para finalidade acadêmica. Os entrevistados não serão identificados. O trabalho é 
orientado pela Professora Doutora Chaiane Leal Agne. Agradecemos a sua participação! * Obs. 
Apenas para residentes em Cachoeira do Sul 

 
1. Você é residente do município de Cachoeira do Sul? ( ) Sim  (  ) Não  

Obs. Em caso de não residente, o questionário é submetido sem o respondente 
completar as demais perguntas.  

2. Perfil  
Gênero: (  ) Masculino  (   ) Feminino (   ) Outro  

3. Idade  
(   ) Até 24 anos (   ) 25 a 29 anos (   ) 30 a 34 anos (   ) 35 a 39 anos (   ) 40 a 44 
anos (   ) 45 a 49 anos (   ) 50 a 54 anos (   ) 55 a 59 anos (   ) 60 a 64 anos  
(   ) 65 a 69 anos (   ) 70 a 74 anos (   ) 75 a 79 anos (   ) 80 ou mais  
 

4. Nível de instrução: 
(   ) Sem escolaridade (   ) Fundamental incompleto (   ) Ensino médio incompleto  (   
) Ensino médio completo  (   ) Nível técnico/profissionalizante  (    ) Superior 
incompleto  (    ) Superior completo (    ) Pós-graduação 
 

5. Nível salarial familiar: * 
(     ) até um salário mínimo (      ) de 1 a 2 salários mínimos (   ) mais de 2 a 3 salários 
mínimos (     ) mais de 3 a 4 salários mínimos (    ) mais de 4 a 5 salários mínimos (     
) mais de 5 a 6 salários mínimos (     ) mais de 6 a 7 salários mínimos (      ) mais de 
7 a 8 salários mínimos (      ) mais de 8 a 9 salários mínimos (       ) mais de 9 a 10 
salários mínimos (      ) acima de 10 salários mínimos 

6. Número de pessoas na família: * 

(       ) Apenas 1 (     ) 2 pessoas (      ) 3 a 4 pessoas (       ) 5 a 6 pessoas (     ) 7 a 
8 pessoas (    ) 9 a 10 pessoas (      ) Acima de 10 pessoas 

7. Você é consumidor de azeite de oliva? * 

(   ) Sim (    ) Não 

8. Com que frequência você compra o azeite de oliva? * 

(    ) Semanalmente (    ) A cada quinze dias (   ) Mensalmente (    ) A cada três meses 
(    ) Esporadicamente 

9. Onde você compra o azeite de oliva? * 

(   ) Supermercados (    ) Em lojas especializadas (     ) Diretamente do produtor 

10. Como você normalmente utiliza o azeite de oliva? * 



(    ) Em preparos de pratos refogados (   ) Frituras, grelhados (    ) Assados   (   ) 
Molhos em geral (    ) No pão (   ) Para finalizar pratos (    ) Em saladas   (     ) Pizzas, 
massas (     ) Preparo de pães, bolos e cucas (    )Todas as opções      (    ) Outro 

11. Você conhece os azeites produzidos em Cachoeira do Sul? * 

(    ) Sim (    ) Não 

12. No momento da compra, qual é a importância de cada atributo para você? Assinale 
para cada atributo. * 

 
Atributos/grau 

de 
importância 

Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Mais ou 
menos 

importante 

Importante Muito 
importante 

 

Preço      
Marca      

Grau de 
acidez 

     

Embalagem, 
rótulo 

     

Cor do Azeite      
Espécie de 

azeitona 
utilizada 

     

Extra virgem      

 


