
       
 

 

 
 

FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO 
 

SETOR Agroalimentar – Gorduras ou óleos animais e vegetais, etc. (Cap. 15) 

TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Azeite e suas frações (Cód. 1509) 

MERCADO ALVO Alemanha 

 
I.RELAÇÕES ECONÓMICAS 

  

Ano Referência 2014  Tendência 

Valores em euros    

1 Valor total das importações 914.017.906.000€  X   

2 Valor total das importações do setor 3.542.571.000€  X  

3 Valor total das importações do produto - serviço 239.708.000€ X   

4 Valor total das importações do produto - serviço de Portugal 1.031.000€ X   

Percentagem  

5 
Valor das importações do setor / valor total das 
importações) 

0,39% 

6 
Valor das importações do produto-serviço / valor total das 
importações do setor) 

6,77% 

7 
Valor das importações do produto-serviço de Portugal / 
valor das importações do produto-serviço) 

0,43% 

 

Fonte: Internacional TradeCenter (ITC) – UN ComtradeDatabase, segundo os códigos indicados de posições pautais dos produtos 
para a última atualização de Fevereiro de 2016. 

 

II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO 

 

Escala de 1 a 5, em que o 1 corresponde a "Contexto Muito Desfavorável" e o 5 corresponde a "Contexto Muito Favorável". 

 

 

4

5

5

5

22

4

3

4

Perspectivas de Evolução do 
Mercado

Dimensão do Mercado

Capacidade Financeira dos 
Mercados 

Níveis de Crescimento do Produto

Intensidade Concorrencial no 
Sector

Poder Negocial do Sector

Valorização do Produto-Serviço no 
Mercado 

Grau de Diferenciação / Inovação 
dos Produto-Serviços Concorrentes

Avaliação Global do Contexto 
Competitivo do Mercado



       
 

 

Avaliação Global da Oportunidade
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III. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SETOR 
 

 

Escala de 1 a 5, em que o 1 corresponde a "Contexto Muito Desfavorável" e o 5 corresponde a "Contexto Muito Favorável". 
 
 

IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
 

 

 

Escala de 1 a 5, em que o 1 corresponde a "Contexto Muito Desfavorável" e o 5 corresponde a "Contexto Muito Favorável". 
 
 

V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE 
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PLANO DE AÇÃO SETORIAL PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

SETOR Agroalimentar – Gorduras ou óleos animais e vegetais, etc. (Cap. 15) 

TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Azeite e suas frações (Cód. 1509) 

MERCADO ALVO Alemanha 

 

I. LINHAS ESTRATÉGICAS 

A fileira oleícola é estratégica na política agrícola e na economia portuguesa, uma vez que somos um país especializado 

na cultura do azeite, com uma área de produção de 352 350 hectares e 474 lagares espalhados pelo território nacional. 

Os investimentos neste setor no nosso país fazem com que a produção já supere o consumo desde o ano de 2014, ou 

seja, o país tornou-se autossuficiente. 

A Alemanha, face às últimas descobertas sobre o azeite e as suas características saudáveis, aumentou o seu consumo 

em 857,51% em apenas 23 anos (1990-2013), tornando o país num dos maiores importadores mundiais (5º lugar em 

2014) deste produto, tanto em volume como em valor. Uma vez que a Alemanha não é tendencialmente um país 

produtor de azeite e que o consumo supera em larga escala a sua produção, as necessidades do país são supridas via 

importações. Os principais exportadores de azeite para a Alemanha são por ordem decrescente: Itália, Espanha, Grécia, 

França, Turquia, Áustria, Tunísia e Portugal. 

A estratégia de alguns produtores portugueses de venda de grandes quantidades de azeite a granel para Itália e 

Espanha não tem ajudado o setor, porque o azeite é vendido normalmente a valores mais reduzidos e com pouco valor 

acrescentado e, além disso, muito deste azeite é depois reexportado sob outras marcas estrangeiras. 

Em suma, é indesmentível a existência de condições produtivas e oportunidades de comercialização para os azeites 

nacionais, faltando uma verdadeira estratégia nacional concertada de forma a fortalecer a imagem dos nossos 

produtos, porque quanto mais rápido caminharmos nessa direção, mais facilmente aumentamos as quotas de 

exportação dos nossos azeites. 

As principais marcas no segmento dos azeites clássico e virgem são a Bertolli e as marcas próprias do distribuidor; no 

segmento do azeite virgem extra destacam-se as seguintes: Bertolli, De Cecco, Illíada, Jamie Olivier, Livio, Lupi, Santa 

Cristina, Olideira da Serra, ja!, San Centino, La Española, Kunella Feinkost, Carapelli, Naturkind, A&P, Il Grezzo, Gaea, 

Mazola, Basso e marcas próprias. 

II.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE PRODUTO 

Na Alemanha, o azeite importado de Portugal segue duas tendências diferenciadas. Por um lado, o valor médio de 

importações de azeite refinado dos últimos quatro anos ronda os 11.500€, um valor bastante residual. Por outro lado, o 

azeite virgem tem vindo a aumentar os seus valores, tendo o valor exportado subido para o triplo de 2012 para 2013, 

atingindo o valor de 1.024.000€ em 2014. 

A estratégia deve ir de encontro à aposta num produto de qualidade, em detrimento de um preço mais competitivo. O 

mercado alemão valoriza também a produção orgânica, ecológica e sustentável. Esta aposta assume particular 

importância devido a algumas descobertas recentes de azeite adulterado. Além do azeite de má qualidade, existe 

também a concorrência de produtos como óleos de girassol, de sementes de abóbora, de sésamo, entre outros, de 

muito boa qualidade. 

A embalagem tradicional para este produto é a garrafa de vidro, no entanto existem algumas marcas que 

comercializam algumas gamas do seu produto em embalagens de plástico ou bag-in-box. O azeite de maior qualidade 

tende a ter uma garrafa e um rótulo mais apelativo face às gamas mais baixas de forma a destacar as suas 

características superiores. Os alemães preferem claramente as embalagens de vidro em tamanhos de 0,5L e 0,75L. 

 

 



       
 

 

 

É necessário promover o máximo de informação junto dos consumidores, promovendo um consumo mais diversificado 

de acordo com os vários momentos e utilizações: um azeite para cozinhar no dia-a-dia, que pode ser perfeitamente um 

azeite virgem. Um outro azeite, ou vários, para temperar a cru como é o caso do azeite virgem extra, e ainda os azeites 

aromatizados com ervas ou especiarias que aumentam o valor acrescentado destes. 

Mas uma vez que o mercado alemão aplica facilmente os rótulos de azeite extra-virgem, não o distinguindo 

devidamente do azeite virgem e refinado, os consumidores têm de ser formados e educados para perceber as 

diferenças entre os vários tipos de azeite e reconhecer a qualidade, e isso é uma tarefa que precisa de tempo. 

Relativamente ao consumo de gorduras no país segundo dados recolhidos pelo ICEX em 2011 (agência de investimento 

espanhola), a manteiga e margarina ainda estão no topo, seguidos pelos principais óleos comestíveis que têm as 

seguintes quotas de mercado: óleo de canola ou colza (37%), óleo de girassol (31%) e só depois vem o azeite (18%). 

III.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE PREÇO 

O azeite mais comercializado através de canais “discount” situa-se na gama dos 3,00-3,49 €/L (53,9%), sendo que 

apenas 5,1% do azeite comercializado apresenta um preço superior a 7€. Por outro lado, nos canais de comércio a 

retalho tradicional (supermercados, hipermercados, grandes armazéns e lojas especializadas), 26,9% do azeite vendido 

apresenta um preço superior a 7€ e 40% corresponde a azeite vendido a um valor inferior a 3,50€. 

Na Alemanha, em 2012, consumiram-se em média 0,91L por pessoa, por ano, de óleo de colza a um preço aproximado 

de 1,79€ (1,97€/L). De azeite, só foi consumido 0,42L por pessoa por ano, o que equivale a um consumo per capita de 

2,10€ (5€/L). Segundo os dados de 2015, os alemães já aumentaram o seu consumo para 0,85L em 2015, e a tendência 

é para aumentar. 

De um estudo feito em Janeiro de 2016 pela Stiftung Warentest (SW) sobre 26 marcas diferentes de azeites, onde 

entravam diversas variedades, como o virgem, extra virgem, biológico e orgânico, conclui-se que o mais barato tinha o 

preço de 5,35€/L, as quatro marcas consideradas “satisfatórias” um preço entre os 14,20€-20€/L, e a única marca 

classificada como boa tem um preço de 40€/L. 

IV.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 

Face às estratégias utilizadas pelos maiores países produtores de azeite, de promoverem os seus produtos de forma 

conjunta, esta deverá ser também a escolha para promover os nossos produtos e marcas, de forma a minimizar os 

custos de acesso a este tipo de mercados e transmitir aos potenciais clientes maior confiança quanto à dimensão e 

qualidade dos azeites portugueses. A par do aumento de qualidade e capacidade de produção, deve registar-se 

igualmente um maior cuidado com a imagem do produto. Existe já uma oferta de azeites com excelente imagem, mas o 

packaging tem de ser ainda mais atrativo, ao nível do que melhor se faz noutros países. O azeite português mostra que 

é um produto de excelência para o mundo e basta ver a quantidade de prémios arrecadados todos os anos nos vários 

concursos internacionais. Estes concursos são uma boa forma de promoção dos nossos produtos. 

Um azeite de qualidade deve ter uma história de marketing forte, que pode abranger a sua origem (incluindo 

elementos da comunidade produtora), os métodos de produção e impacto ambiental e social. 

A participação em Feiras, Eventos Gastronómicos e Concursos é cada vez mais importante para os clientes e 

consumidores conhecerem as marcas e novas gamas. Devem ser feitos convites a Chefs, Cozinheiros e Sommeliers de 

renome, tal como aos restantes opinion makers para conhecerem as empresas produtoras, os olivais portugueses e as 

suas características únicas como as várias castas de oliveiras existentes, o clima específico e o terroir (conjunto de 

fatores que influenciam a biologia da oliveira, determinando a qualidade final da azeitona e do azeite). 

Os excelentes atributos e utilização do azeite como alimento saudável, devem ser realçados com a criação de parcerias 

com universidades e centros de pesquisa cardiovasculares, a chancela destes perante os consumidores costuma ser de 

grande importância e estar ligado aos mesmos é um passo importante para aumentar a quota de mercado. 

 

 



       
 

 

 

Deve ter-se em atenção que se trata de um mercado maduro, onde existe um excesso de oferta. Neste sentido, as 

empresas interessadas neste mercado que ainda não possuem uma marca forte devem formular e trabalhar muito bem 

as propostas de valor dos seus produtos. O mercado alemão tem muita concorrência e não precisa de produtos 

mainstream. Se se tratarem de produtos sem uma proposição de valor forte, sofrerão muita pressão competitiva ao 

nível dos preços. A distribuição e logística no setor deve ser construída passo a passo e o marketing deve ser o mais 

transparente possível, visto que é considerado um produto muito distinto, conhecido também como “ouro líquido”. 

V.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO 

A Itália, segundo dados de 2014, providencia cerca de 73% do azeite consumido na Alemanha, e logo a seguir aparece a 

Espanha com 12,5% e a Grécia com 9%, o que deixa apenas 5,5% da quota de mercado disponível para os restantes 

exportadores. Contudo, como já foi referido, algum do azeite exportado pela Itália e Espanha são reexportações de 

azeite português, o mesmo acontecendo com a Grécia. Através deste método, as empresas italianas ganham uma 

grande parte do valor acrescentado deste produto através da compra a granel a outros países e venda de azeite 

embalado. 

As cadeias de distribuição alemãs estabelecerem uma relação de confiança com os exportadores italianos que prestam 

uma garantia de entrega, preços regulados e qualidade garantida, e por isso não é fácil aos outros países negociar 

diretamente com as grandes cadeias que utilizam marcas próprias ou marcas brancas para a distribuição deste azeite. 

No entanto, o azeite virgem de maior qualidade e extra-virgem, são segmentos que têm uma maior necessidade de 

uma marca forte para os distinguir e é aqui que os azeites portugueses podem ganhar mais quota de mercado. Estes 

também são vendidos em lojas especializadas e lojas gourmet, além das grandes cadeias. Para entrar neste mercado, 

deve apostar-se nos importadores/grossistas especializados em "Delicatessen" (produtos gourmet) e no segmento dos 

produtos biológicos. Podem existir também oportunidades nas muitas lojas online, que muitas vezes compram 

diretamente a produtor. 

Trata-se de um mercado muito fragmentado, com muitos importadores (290 registados) e lojas online. As marcas das 

cadeias de distribuição (principalmente do setor de discount: Aldi e Lidl), contam com perto de metade do comércio de 

azeite no país em termos de volume, sendo dois terços de todo o azeite vendidos através das lojas de discount. 

VI.CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO 

Na Alemanha, as barreiras a este produto são próximas das praticadas em Portugal, ou seja, quase inexistentes. 

No entanto, desde Janeiro de 2005 que é obrigatório assegurar a rastreabilidade em todas as fases da produção, 

transformação e distribuição (Regulamento (CE) nº 178/2002), isto é, para o que cada empresa deve ter um sistema 

interno de forma a poder identificar a origem dos seus inputs e o destino dos seus outputs. A partir de Janeiro de 2006 

(Regulamento (CE) nº 852/2004 do Parlamento e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativo à higiene dos géneros 

alimentícios), as empresas do setor devem prever uma abordagem integrada da segurança alimentar, garantindo que 

esta é assegurada desde o local da produção até à colocação no mercado ou à exportação. 

Estas medidas foram impostas devido ao facto deste produto ser fácil de misturar e adulterar, existirem bastantes 

fraudes, e até ao nível do tipo de agricultura praticados para a produção, que por vezes é mencionada ser orgânica e 

ecológica e isso não acontece na realidade.  

Um estudo recente por parte da associação de consumidores Stiftung Warentest (SW) testou a nível particular 26 

marcas de azeite segundo a norma EU nº 2568/91 (que regula as características do azeite e resíduos de azeite e um 

método de análise relevante sobre os mesmos) e metade dos mesmos foram considerados desprovidos das 

características rotuladas e até deficientes (apesar de não serem impróprios para consumo, são considerados como 

fraudes), só quatro marcas foram consideradas satisfatórias e uma única marca foi classificada como boa.  

Ao nível do IVA praticado na Alemanha para o azeite, é vendido com a taxa reduzida de 7% sobre o preço do produto. 

 



       
 

 

  

VII.CONTACTOS ÚTEIS

  Instituição Âmbito Website 

Fonseca Import-Export GmbH 

Importhaus Willms 

Jordan Olivenöl 

Ouanes Import - Mohamed 

HafedhOuanes 

ÖkoringHandels GmbH 

GrünsfelderBiologistikGmBH 

DeÓleo 

Importador de produtos portugueses 

Importador de produtos alimentares 

Importador e Distribuidor 

Importador e Distribuidor 

 

Importador e Distribuidor 

Importador e Distribuidor 

Importador e Distribuidor 

Fonseca 

ImporthausWilms 

JordanOlivenoel 

Ouanes Import 

 

Oekoring 

GruensfelderBiologistik 

DeOleo 

 

VIII.FEIRAS E EVENTOS ÚTEIS 

Evento Local / Data Website 

Oils+Fats 

BioFach (Produtos Orgânicos) 

ANUGA (Produtos Alimentares) 

BioNord 

Eat’n’Style 

HiEurope & Ni (Ingredientes 

Saudáveis e Naturais) 

International Green Week Berlin 

Feinschmecker Olio Award 

(concurso) 

Munique / 2017 Setembro (Bianual) 

Nuremberga / 2017 Fevereiro 15-18 (Anual) 

Colónia / 2017 Outubro 07-11 (Anual) 

Hannover / 2016 Outubro 09 (Anual) 

Munique / 2016 Outubro 28-30 (Anual) 

Frankfurt / 2016 Novembro 29-01 (Anual) 

 

Berlin / 2017 Janeiro 20-29 (Anual) 

Hamburgo / 2017 Fevereiro (Bianual) 

Oils+Fats 

Biofach 

Anuga 

Bionord 

Eat-and-Style 

Hi&Ni iEurope 

 

Gruenewoche 

Feinschmecker Olio 

Awards 

 

IX.OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS 

Algumas das principais revistas setoriais: SommelierMagazin - dedicada a Sommeliers e restaurantes de alto nível 

(www.meininger.de); Feinschmecker - revista para o segmento gourmet (www.der-feinschmecker-club.de); Essen 

&Trinken - revista para o segmento gourmet (www.essen-und-trinken.de); Selection- Das ForumfürGenießer - revista 

para o segmento gourmet (www.selection-online.de); Der Geniesser - revista para o segmento gourmet 

(http://dergeniesser.com/). 

Publicações online, web-blogs e lojas online de interesse sobre o mercado dos azeites na Alemanha e mercado 

gourmet:(www.degustation.de); (www.gourmondo.de); (www.olivenoel-kartell.de); (www.oelea.de); 

(www.olivenoelkontor.de/); (http://www.proastio-shop.de/). 

Organizações internacionais de Azeite: International Olive Oil (InternationalOliveOil); Olive Oil Times (OliveOilTimes). 

Lista de vários importadores de azeite: https://www.wlw.de/de/firmen/olivenoel?q=olivenoel  

Lojas Gourmet: Feinkost Käfer (www.feinkost-kaefer.de), Dallmayr (www.dallmayr.com), Alsterhaus 

(www.alsterhaus.de), KaDeWe (www.kadewe.de). 

http://www.fonsecaimport.de/
http://importhaus-wilms.de/home-en/
http://www.jordanolivenoel.de/
http://www.firmenwissen.de/az/firmeneintrag/78655/7270103135/MOHAMED_HAFEDH_OUANES_IMPORT_EXPORT.html
http://www.oekoring.com/
http://www.gruensfelder-biologistik.de/
http://www.deoleo.de/
http://www.oils-and-fats.com/
https://www.biofach.de/en
http://www.anuga.com/anuga/index-2.php
http://www.bionord.de/
http://www.eat-and-style.de/de/muenchen/Home.html
http://www.figlobal.com/hieurope/
http://www.gruenewoche.de/en/
http://www.der-feinschmecker.de/olio_awards/
http://www.der-feinschmecker.de/olio_awards/
http://www.meininger.de/
http://www.der-feinschmecker-club.de/
http://www.essen-und-trinken.de/
http://www.selection-online.de/
http://www.degustation.de/
http://www.gourmondo.de/g/index.jsf
http://www.olivenoel-kartell.de/
https://www.oelea.de/
https://www.olivenoelkontor.de/
http://www.proastio-shop.de/
http://www.internationaloliveoil.org/
http://www.oliveoiltimes.com/
https://www.wlw.de/de/firmen/olivenoel?q=olivenoel
http://www.feinkost-kaefer.de/
http://www.dallmayr.com/
http://www.alsterhaus.de/
http://www.kadewe.de/


       
 

 

 

Supermercados Bio: Denn’s (www.dennree.de/); Alnatura (www.alnatura.de/) – grossista, retalhista e merca própria; 

Bio Company (www.biocompany.de/) – 45 lojas em Berlim; Basic AG (basicbio.de/) – 26 lojas. 

Estudo realizado pela organização de defesa do consumidor SW (StiftungWarentest) em Janeiro de 2016 sobre as 

marcas presentes no mercado alemão de azeite: SW Olive OilStudy. 

A AICEP disponibiliza vários documentos com informação relativa ao mercado Alemão, que podem ser consultados 

acedendo ao website, no separador Mercados Externos, selecionando o país, ou através do link 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Paginas/MercadosExternos.aspx?marketId=71. 

IX. RECOMENDAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO 

•Recorrer a um tradutor

•Participar em Feiras

•Analisar devidamente potenciais agentes e 
contratos de agência

•Preparar adequada informação antes de 
contactar distribuidores

•Vender produtos não devidamente testados

•Fazer manuais de instruções em inglês ou alemão 
fraco

•Apresentar informação insuficiente ou de difícil 
análise

•Alterar planos

•Contactar depois das 16h ou em tardes de 6ª feira

•Não preparar devidamente a presença em Feiras

•Aceitar pagamentos por cheque

http://www.dennree.de/
http://www.alnatura.de/
http://www.biocompany.de/
https://basicbio.de/
http://www.oliveoiltimes.com/olive-oil-basics/half-of-26-olive-oils-tested-defective-in-germany/50456
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Paginas/MercadosExternos.aspx?marketId=71

