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1. INTRODUÇÃO DO MANUAL

No Mundo competitivo em que vivemos, a procura de um lugar no mercado em 
que sejamos reconhecidos e apreciados é um desafio. Em particular, na gestão de 
marketing que na sua génese tem uma orientação natural para o mercado este é 
um dos seus objetivos mais estimulantes e difíceis. A criação de marcas fortes que 
consigam exprimir como satisfazem as necessidades e desejos dos consumidores é 
fulcral para marcar uma posição no mercado e para sustentar essa posição de modo 
duradora e rentável.

Cada marca deve assumir uma identidade única, estruturada e facilmente identificada 
pelo público. O objetivo de chamar a atenção, atrair e conquistar deve ser traduzido 
nessa identidade de marca a ser definida, traduzindo no seu design o produto, a 
ética do negócio, a sua estratégia de venda e comunicação, alinhando os elementos 
físicos e visuais para estabelecer um posicionamento único.

O Manual de Gestão para Utilização da Marca dos Azeites de Montanha, pretende 
explicar isso mesmo de um modo integrado. Ou seja, apresentando os caminhos 
estratégicos de marketing que esta área de negócio potencia, apresentando uma 
tecnologia desenvolvida para ajudar os empresários a refletirem no seu negócio e a 
traçarem caminhos orientados para o mercado, no âmbito da gestão de marketing, 
e assim rentabilizando melhor a sua atividade e introduzindo uma marca com uma 
identidade consequente do posicionamento de mercado para esta área de negócio.

Desta forma, pretendemos que não só os empresários tenham instrumentos de 
gestão que os ajudem a aumentar a sua competitividade, mas também proporcionar 
à entidade de gestão do território ferramentas para, por sua vez, potenciar a 
atividade dos atores económicos do seu território capacitando-o, diferenciando-o e 
tornando-o mais atrativo para residentes, visitantes e investidores.

9
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O marketing é uma disciplina de gestão que é simultaneamente 
um sistema de pensamento e um sistema de ação.

Jean-Jacques Lambin 2000, p3



CAPÍTULO I - MARKETING 
 
2. INTRODUÇÃO AO CAPÍTULO

O conceito de marketing assenta no princípio de soberania do consumidor que se 
traduz em escolhas individuais. Assim, assume que os indivíduos procuram escolhas 
gratificantes, que satisfaçam o seu interesse pessoal, que variam de acordo com 
os gostos, culturas, valores, etc. E é através da troca voluntária e concorrencial 
entre indivíduos e organizações que procuram concretizar da melhor maneira os 
seus objetivos, sendo por isso responsáveis pelos seus atos e tendo capacidade de 
decidir o que lhes proporciona bem-estar ou não (Lambin, 2000).

Os consumidores são, pois, a componente central de um sistema de marketing 
(Kotler et al., 2008). Todos nós somos consumidores e procuramos bens e serviços 
que satisfaçam as nossas necessidades e desejos, por isso é possível compreender 
que a criação de valor e de satisfação, por via dos produtos e serviços, vá ao encontro 
do que procuramos é fácil de compreender.

O marketing é muito importante, nos dias de hoje, para uma empresa que opera 
num contexto altamente competitivo e cujo sucesso financeiro depende muito 
da capacidade de marketing que detém (Kotler et al., 2009). O marketing é uma 
filosofia de gestão com um conjunto de técnicas e atividades que procuram 
identificar as necessidades humanas e sociais dos indivíduos, que se centra no 
processo social e de gestão através do qual os indivíduos obtêm o que precisam e 
desejam através da criação e troca de produtos e valores com outros. Gerir estes 
processos de troca entre empresas e consumidores e de empresas para empresas 
é a função da gestão de marketing e implica uma focalização no consumidor que 
permeia processos e funções organizacionais e que gera ofertas de valor de modo a 
satisfazer as expectativas dos indivíduos. É neste sentido que se torna fundamental 
o desenvolvimento de uma gestão de marketing para as empresas, nomeadamente 
no setor do Azeite e em particular do Azeite de Montanha.

Para alcançar o objetivo de desenhar um suporte de marketing estratégico para as 
empresas que produzam Azeite de Montanha em Portugal, temos necessariamente 
de o enquadrar num território e nas suas características e dinâmicas. Então, teremos 
de analisar, para além da discussão estratégica de definição de uma orientação de 
marketing para um produto de um setor económico, analisar as suas implicações 
territoriais que definem um contexto e condicionam a estratégia pela composição 
de intervenientes, interações, diferenciação e valores. Esta dialética é complexa pois 
o que nos propomos fazer é definir uma estratégia de marketing que sustente as 
estratégias empresariais dos agentes económicos de um território e lhes permita 
aumentar a sua rentabilidade e competitividade, valorizando os seus produtos através 
das suas características e especificidades territoriais, individuais e de produção.

Este estudo parte de uma discussão teórica de conceitos e as suas interligações 
para a implementação da pesquisa seguindo-se uma metodologia de marketing 
estratégico que é o seu planeamento intrínseco. A descrição contextual e 
transacional sintetizada permitirá a definição de objetivos, hipóteses estratégicas e 
posicionamento que permitirão que as empresas os adaptem às suas especificidades 
e definam um caminho sustentado de ação orientado para o mercado em busca 
de uma maior satisfação e valorização da oferta com o consequente aumento de 
competitividade e rentabilidade.
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2.1. MARKETING ESTRATÉGICO

Seguir uma filosofia de marketing numa empresa implica ter de efetuar uma análise 
sistemática e permanente das necessidades de mercado e o desenvolvimento 
de conceitos de produtos e/ou serviços destinados a um grupo de compradores 
específicos com características distintivas, assegurando que este bem e/ou serviço 
tem uma vantagem concorrencial duradoura e defensável (Lambin, 2000).

Uma perspetiva de marketing estratégico define-se em torno da missão estratégica da 
empresa, da diversidade de produtos e mercados e dos respetivos posicionamentos 
adotados para cada par (produto-mercado), dos trunfos que a empresa detém e da 
forma como ultrapassa as suas debilidades e finalmente, dos objetivos e orientação 
que pretende seguir em termos de atuação, a sua estratégia (Lambin, 2000). Neste 
sentido, o planeamento, apesar de toda a controvérsia que reside por assentar 
em previsões efetuadas em contextos de grandes mudanças, é fundamental para 
orientar e permitir à empresa uma melhor integração do seu conjunto de atividades 
da cadeia de valores, reorientando-as continuamente para as áreas de crescimento 
e rendibilidade tendo em conta os recursos e o know-how disponível. O plano 
estratégico descreve tanto o sistema de valores e visão comum da empresa, como 
as condições e as evoluções realizadas no contexto onde ela se insere permitindo 
decisões fundamentadas. Também, coordena as diferentes funções organizacionais 
facilitando o seguimento das ações e aumentando a flexibilidade de reação da 
empresa face às mudanças.

É com base nesse planeamento estratégico, que permite uma gestão e organização 
de empresas mais rigorosa e fundamentada, que se efetuará a definição estratégica 
de marketing de uma empresa. De acordo com Kotler et al. (2009), as estratégias 
de marketing podem ser decompostas em três tipos (de Desenvolvimento ou 
Concorrencial, e de Fidelização), tal como se representa na Figura 1 seguinte.

As estratégias de desenvolvimento podem ser conseguidas através da conquista de 
novos clientes (estratégias extensivas) ou do aumento de consumo dos clientes atuais 

13

Figura 1. Estratégias de Marketing. Fonte: Adaptado de Kotler et al., 2009
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(estratégias intensivas). As estratégias extensivas desenvolvem-se na emergência 
de novos mercados com forte potencial e um rápido ritmo de desenvolvimento, 
onde as variáveis de marketing determinantes são a distribuição e a comunicação 
orientadas para alcançar uma rápida cobertura distributiva e um forte impacto 
publicitário. As estratégias extensivas podem aplicar-se em mercados adormecidos 
que podem ser “despertados” pelo efeito de uma inovação tecnológica, de uma 
forma de distribuição ou por uma mudança de hábitos de consumo. As estratégias 
intensivas visam promover a alteração dos hábitos de utilização/consumo ou 
encorajar novas utilizações do produto.

As estratégias concorrenciais são frequentes em mercados abertos, dado que, 
normalmente, nestes mercados o crescimento é conseguido através da conquista 
de posições à concorrência.

Numa estratégia concorrencial, o responsável de marketing deve clarificar de forma 
explícita a posição que deseja ocupar no mercado de referência. As posições que 
podem ser diferenciadas resumem-se em cinco estatutos: a de líder único (deter 
uma quota de mercado claramente superior aos seus concorrentes), a de colíder 
(detenção de uma quota de mercado próxima à do principal concorrente ou dos 
principais concorrentes da empresa), a de challenger (desafiador - é assumida 
pelas empresas que, ocupando uma segunda posição num mercado onde impera 
um líder único, pretendem atingir o nível do líder ou ultrapassá-lo), a de seguidor 
(assumir uma situação secundária, preferindo não afrontar o líder, mas alinhar pelas 
suas posições e optar assim por uma estratégia de seguidor) e a de especialista (ou 
de nicho – rentabilização de um determinado mercado com uma quota reduzida 
através da atratividade exercida por via do caráter único do mix de oferta junto de 
um determinado grupo de consumidores).

Desta forma, as empresas orientam a sua atividade de acordo com o que pretendem 
e de forma a dar resposta aos mercados onde atuam.

Quando analisamos um produto dentro de um setor económico em particular, 
o azeite, e desenhamos a sua estratégia de marketing temos de ter em conta as 
diferentes hipóteses estratégicas que poderão ser implementadas e que serão 
específicas de cada empresa que opere nesse setor, tendo em conta as suas forças e 
fraquezas. Se, para além de um produto dentro de uma área particular da economia 
acrescentarmos a especificidade do seu território, no nosso caso a sub-região das 
Beiras e Serra da Estrela, temos de o ligar ao seu território e adaptar os conceitos de 
marketing estratégico e das suas ferramentas a um território em particular.

2.2. MARKETING TERRITORIAL

Kotler, et al. (1993) introduziram o conceito de marketing territorial sendo este, 
numa perspetiva de desenvolvimento socioeconómico e territorial, considerado 
um elemento integrador das vantagens competitivas do território e assente num 
planeamento a partir das expectativas e das necessidades dos residentes, turistas, 
investidores e atores públicos (Fernandes & Gama, 2006; Kotler, 1999). Nesta 
perspetiva, o marketing territorial promove o território, as suas potencialidades 
e o desenvolvimento sustentável de forma a atrair pessoas e negócios. Assim, o 
marketing territorial é um processo dinâmico que permite analisar o território de 
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modo integrado numa rede de competitividade, que ainda é válida e que implica 
o planeamento territorial de modo a satisfazer as necessidades dos mercados e, 
consequentemente, dos cidadãos e empresas, de modo a que as expectativas dos 
visitantes do território e dos investidores sejam realizadas (Kotler, 1999).

Através das suas ferramentas e instrumentos (e.g. o planeamento estratégico), o 
marketing territorial facilita a gestão do território, pois complementa uma análise 
sistemática com uma vertente de comunicação e de construção de imagem que 
permite interligar sistemas de informação e bases de dados com as necessidades 
e desejos dos atores de uma região, facilitando-lhes mecanismos que promovem a 
competitividade e o desenvolvimento do território (Paiva et al.,2012).

A implementação e desenho de uma estratégia de marketing territorial implica o 
desenvolvimento de um processo de recolha e análise de informação, de tomada de 
decisões e da criação de condições para a sua execução (Fonseca & Ramos, 2006), 
inerentes ao conceito geral de planeamento estratégico de marketing. Assim, o 
marketing é, também, um método estratégico de análise e de gestão das condições 
de competitividade, aqui, dos territórios de forma participada e integrada, pois a 
falta de diferenciação territorial faz com que os atores locais tenham dificuldades em 
avaliar as alternativas de localização, tornando necessário que se valorizem, para cada 
região, os respetivos bens patrimoniais, culturais e sociais (Fernandes & Gama, 2006).

O plano estratégico procura dar respostas eficientes para o futuro do território, 
tentando reduzir a incerteza, ambiguidade e dificuldade de controlo por parte da 

Figura 2. Processo de Marketing Territorial Estratégico. Fonte: Cidrais (1999)
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entidade de gestão central e local, devido a um contexto de constantes mudanças 
económicas, sociais e políticas. Envolvendo a participação de todos os stakeholders 
do território (atores públicos e privados, sociedade no geral e atores económicos 
e sociais) auxilia na identificação das vantagens territoriais, diferenciadoras, nos 
seus diversos domínios (culturais, sociais, paisagísticas, entre outras). Gere, assim, 
as oportunidades, mudanças e procura contrariar as debilidades e barreiras ao 
desenvolvimento (Fonseca & Ramos, 2006).

O planeamento estratégico territorial não é uma cópia ou mera implementação do 
planeamento estratégico de gestão empresarial na medida em que dependerá de cada 
território em si e da sua experiência e dinâmica geopolítica, social, económica, cultural, 
tecnológica e administrativa que, por sua vez, condicionam o desenvolvimento do 
território, e obrigam à transformação e renovação dos instrumentos tradicionais de 
planeamento que implicam uma maior participação dos atores locais (Paiva et al., 
2012). A definição e a implementação de um plano estratégico de marketing deve 
permitir compreender a oportunidade competitiva do meio geográfico, sendo para 
isso necessário definir uma orientação estratégica eficaz em função dos agentes 
envolvidos, estimular a atuação e realização das intervenções por parte dos atores 
locais e comunicar com os potenciais intervenientes do território.

O estudo e definição da composição da oferta de um território, composta por aspetos 
essencialmente materiais (produtos, serviços e eventos) e imateriais (a imagem e a 
marca), revela-se um dos pontos de partida para qualquer estratégia (Cidrais, 1999). 
Para atrair recursos externos, um território precisa, além de oferecer condições que 
se adaptem às particularidades e desejos de cada um, de tratar da sua imagem. 
Ou seja, o marketing territorial vem-se assumindo como uma nova ferramenta de 
gestão territorial que abrange um conjunto de instrumentos promocionais e que 
proporciona ao território uma planificação, execução e controlo de uma estratégia 
de comunicação e de promoção (Fonseca & Ramos, 2006).

Deste modo, o marketing territorial atinge seu objetivo de garantir a diferenciação 
entre os locais e, consequentemente, mantê-los competitivos, seja através dos seus 
aspetos históricos, belezas naturais, culturas populares, produtos, serviços, etc. 
(Sakr & Dallabrida, 2015). A consequente segmentação de mercados que poderá 
existir permitirá identificar públicos interessados na oferta do território e os meios 
mais adequados para efetivar essa atração (Kotler, 1999). 

É neste sentido que ao falar do Azeite de Montanha estamos a identificar um produto 
proveniente do seu território que se relaciona com a sua realidade e dinâmica. 
Assim, de modo a alcançarmos o objetivo a que nos propomos de desenvolver 
uma estratégica de marketing para o Azeite de Montanha, mesmo sem ter ainda 
em conta qualquer empresa especifica temos de  nos focar nas suas caraterísticas 
enquadradas num setor económico nacional, mas com as especificidades inerentes 
a um território composto por diferentes atores económicos e sociais que lhe 
proporcionam diferenciação e valorização.
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3. ESTRATÉGIA DE MARKETING PARA OS AZEITES DE 
MONTANHA

O que se pretende obter com uma estratégia competitiva para o setor do Azeite, 
especificamente os Azeites de Montanha,  é a definição de uma orientação com 
um conjunto de recursos e meios que permitam alcançar os objetivos e satisfazer 
as necessidades dos agentes  deste setor, proporcionando-lhes uma mais-valia de 
conhecimento, construído e adaptado à medida do que realmente precisam. O que 
pretendemos é permitir que especificamente os agentes económicos (empresariais) 
desse território possam sustentar as suas estratégias específicas, num conjunto de 
análises e informação, trabalhadas e fundamentadas, que lhes permitam orientarem-se, 
posicionarem-se e alcançarem o aumento da sua competitividade e valor de mercado.

Como foi já referido, o instrumento base da definição estratégica de marketing é 
o seu plano estratégico que parte de uma formulação individual, de cada território 
e produto, fruto das especificidades locais e do próprio carácter flexível do 
processo. Não obstante, há três passos estruturantes sem os quais não será possível 
implementá-lo: (i) o diagnóstico (análise SWOT 1 do território); (ii) a formulação do 
plano; (iii) a formalização ou implementação do plano (Fonseca & Ramos, 2007).

Então, o primeiro passo na formulação de uma estratégia consiste no diagnóstico 
e na identificação das tendências do meio envolvente contextual e transacional, 
reconhecendo as suas implicações para as empresas, neste caso. É com este 
propósito que iniciamos a análise estratégica do setor do azeite.

3.1. ANÁLISE CONTEXTUAL E TRANSACIONAL DOS AZEITES DE MONTANHA

3.1.1. O TERRITÓRIO

Os Azeites de Montanha são aqueles cuja produção se localize na sub-região Beiras 
e Serra da Estrela (NUT III) que se situa no interior da Região Centro (NUT II), junto à 
fronteira com Espanha, apresentando como limites a norte a sub-região do Douro, a 
noroeste Viseu e Dão Lafões, a sudoeste a Região de Coimbra e a sul a sub-região da 
Beira Baixa. A região é constituída pelos concelhos de Almeida, Belmonte, Celorico 
da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Gouveia, 
Guarda, Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal, Seia e Trancoso, que representam uma 
superfície territorial de 6.305 Km2, correspondendo a 22% do território da Região 
Centro.

O território das Beiras e Serra da Estrela tem procurado promover a sua atratividade, 
numa vertente de investimento empresarial e de turismo de modo a proporcionar, 
a quem o visita, um território que oferece um conjunto de produtos turísticos 
alicerçados num património natural, cultural e histórico diferenciador. Dentro deste 
conjunto de bens turísticos, a gastronomia2 tem-se afirmado como um fator de 
atratividade turística devido à sua qualidade e versatilidade, revelando sabedorias 
seculares, usos e costumes portugueses. 

1 SWOT - análise de situação competitiva das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças – “strengths, 
weakness, opportunities and threats”
2 http://www.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/Estrategia/estrategia-turismo-2027.pdf 



A sub-região das Beiras e Serra da Estrela detém com conjunto alargado e 
diversificado de infraestruturas, equipamentos e serviços que facilitam a atividade 
turística, beneficiando, também, da proximidade geográfica com Espanha, um dos 
principais mercados turísticos que visitam a região.

Os movimentos migratórios têm afetado bastante este território que transportam 
um elevado número de habitantes para o litoral de Portugal e para o estrangeiro, 
provocando um efeito de desertificação da região e um envelhecimento 
populacional3. Perante estes desafios a sub-Região das Beiras e Serra da Estrela 
tem vindo a definir estratégias de desenvolvimento baseadas nas riquezas naturais, 
nos produtos endógenos, nas infraestruturas, nos polos industriais revitalizados e 
na sua localização geográfica, de modo a fomentar a capacitação do seu tecido 
empresarial e incrementar os índices de atratividade do território para a realização 
de novos investimentos.

A Indústria transformadora contribui em maior percentagem (28,7%) para o valor 
acrescentado bruto do território4, embora outros setores de atividade também 
tenham contribuído significativamente, nomeadamente: (i) Comércio por grosso e a 
retalho (21,9%); (ii) Construção (8%); (iii) Alojamento, restauração e similares (5,6%); 
(iv) Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (4%); (v) Atividades 
de saúde humana e apoio social (3,8%); e (vi) Agricultura, produção animal, caça, 
floresta e pesca (3,6%).

Esta região caracteriza-se por uma densidade empresarial reduzida embora, 
nos últimos anos, em particular entre 2010 e 2014, ter havido um aumento do 
número de empresas. A maior parte das empresas existentes estavam ligadas 
aos seguintes setores de atividade económica: (i) Agricultura, produção animal, 
caça, floresta e pesca – 23,2%; (ii) Comércio por grosso e a retalho – 19,8%; (iii) 
Alojamento, Restauração e Similares - 8,5%; (iv) Construção – 8,4%; e (v) Atividades 
de consultoria, cientificas, técnicas e similares – 7%. Salienta-se a evolução positiva 
do número de empresas do setor da Agricultura, produção animal, caça, floresta e 
pesca, evidenciando o peso do setor primário na estrutura económica da Região 
Centro5. São empresas de reduzida dimensão e composição familiar na sua grande 
maioria.

A agricultura é ainda hoje uma atividade que mantém grande importância na 
sub-região das Beiras e Serra da Estrela, mas que é desenvolvida, sobretudo, 
como complemento de outras atividades principais. As produções agrícolas 
mais relevantes são as de produtos hortícolas, vinha, olival (estes dois produtos 
representando a grande maioria das culturas permanentes do território), cereal 
(centeio, trigo e milho), castanha e algumas espécies frutícolas (maçã e pêra). Ao 
nível da pecuária destaca-se a criação de gado ovino e caprino. As dimensões das 
explorações agrícolas são, na sua maioria de pequenas dimensões (entre 1 e 5ha) 
e o total de explorações agrícolas representam, aproximadamente, 21% no total da 
Região Centro6.

18

3  https://www.pordata.pt/
4 https://www.pordata.pt/ 
5 INE. Portugal em números 2010. Disponível em: www.ine.pt
6 INE. Recenseamento agrícola - análise dos principais resultados: 2009. Disponível em: www.ine.pt
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3.1.2. OS AZEITES DE MONTANHA

As características dos azeites (extraídos a partir de azeitonas em igualdade de 
estado sanitário, isto é de frutos sãos) dependem de diferentes fatores sendo os mais 
determinantes a cultivar e o estado de maturação da azeitona. Assim, no caso dos Azeites 
de Montanha, as cultivares predominantes podem ser elencadas em: Cornicabra, Galega 
Vulgar, Cordovil, Madural, Cobrançosa, Carrasquinha, Verdeal, Negrinha. Pontualmente 
são também descritas outras cultivares nomeadamente a Bical, a Redondal, a Passareira, 
a Carraspana, a Borrenta, a Curtideira e a Carrasca. Existem diversas sinonímias regionais 
(por exemplo a Galega Vulgar é também conhecida por Galega meuda, Molar, Negrucha). 
Tal variação de cultivares e de misturas de diferentes lotes de azeitonas poderá produzir 
grande diversidade de azeites (blends e monovarietais).

As características dos Azeites de Montanha são as que constam na figura 3, seguinte, e 
como podemos observar, em termos de qualidade este tipo de azeite apresenta valores 
de acidez baixos, e em termos nutricionais são ricos em insaturados com baixos teores 
de polinsaturados o que, além do cumprimento da alegação de saúde correspondente, 
confere-lhes uma boa resistência à rancificação. Os valores de vitamina E cumprem a 
alegação de saúde, o que lhe atribui uma mais-valia comprovada e que vem reforçada 
com a presença de “polifenóis”, evidenciada pela presença de valores elevados de 
antioxidantes.

Em termos sensoriais este tipo de azeite apresenta um conjunto diversificado de odores 
e sabores que enriquecem o paladar e satisfazem quem procura um alimento rico, 
nutritivo, com odores agradáveis e saboroso.

Figura 3. Características dos Azeites de Montanha. 
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3.1.3. A CADEIA DE VALOR DOS AZEITES DE MONTANHA

A produção, embalamento, distribuição e comercialização do azeite de montanha 
tem diferentes intervenientes especializados, tal como no caso mais abrangente do 
setor do azeite, na medida em que o azeite passa por diferentes etapas: a produção 
(olival), a transformação (processamento da azeitona), a distribuição, o consumo e 
ainda se pode considerar a recolha da embalagem com consequente processo de 
reciclagem ou deposição em aterro (figura 4). 

Figura 4. Fileira do Azeite. Fonte: Adaptado do Projeto ECODEEP Ecoeficiência e a Eco-Gestão no Sector 
Agroindustrial (2015)

A fileira do azeite abrange um conjunto variado de agentes e atividades que incluem 
olivicultores, lagares/unidades de transformação, refinadores e embaladores, 
envolvidos nos diversos aspetos da produção, transformação e comercialização. Na 
figura 5 e 6 apresentamos um breve resumo da atividade de cada interveniente na 
fileira do azeite.

A produção de azeite em Portugal, estende-se a todas as regiões do Continente, 
predominando nas regiões do Alentejo e Trás-os-Montes. Em particular, a produção 
dos azeites de montanha circunscreve-se ao território da sub-região das Beiras e Serra 
da Estrela. O setor da transformação, lagares cooperativos ou privados, caracteriza-
se por uma grande pulverização de oferta, com predominância de microempresas, e 
com tendência para aumento do grau de concentração. 

A seguir à transformação tem-se observado uma redução significativa do número de 
empresas embaladoras (cerca de 54 em termos nacionais), refinadores e unidades de 
extração de óleo de bagaço de azeitona (cerca de 6 em todo o país). 
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Figura 5. Breve resumo dos agentes intervenientes na fileira do Azeite: olivicultores; lagareiros e embaladores. 
Fonte: Felgueira & Paiva (2015)

Figura 6. Breve resumo dos agentes intervenientes na fileira do Azeite: refinadores; distribuidores e 
exportadores. Fonte: Felgueira & Paiva (2015)
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A redução do número de empresas ao longo das várias etapas da fileira, culminando 
na distribuição, aumenta o seu grau de concentração, contrariando com a atomização 
e frágil organização observada na fase de produção, o que pode justificar a fraca 
relação contratual existente entre os vários elementos da fileira, em particular da 
produção (GPP, 2007).

A refinação do azeite e a comercialização do azeite lampante não é muito vulgar em 
Portugal na medida em que e considerado azeite sem qualidade para a alimentação, 
no entanto, poderá ser utlizado para outros fins e/ou produção de ouros produtos 
não alimentares e/ dirigido a outros mercados, externos até, em que este tipo de 
azeite não é utilizado na alimentação.

Existem mais valias que se podem obter com a distribuição e consequente 
comercialização do azeite de acordo com o número e o tipo de intermediários que 
escolhemos para fazer chegar o azeite como produto final ao consumidor. O seu 
poder negocial, a sua atratividade comercial, a sua estratégia de atuação é distinta 
e por isso quem lhes vende o azeite terá de negociar sabendo destas características 
e adaptar o azeite, na sua embalagem e caraterísticas de modo a ir ao encontro 
das necessidades dos clientes destes distribuidores e comerciantes, pois existe uma 
evidente procura indireta por parte desta categoria de entidades na fileira do azeite.

A compreensão da forma como a fileira do azeite se interliga e é operacionalizada 
é muito importante, em particular para analisar os pontos chave de introdução 
de valor no produto a oferecer aos consumidores finais. Da análise dos diferentes 
agentes económicos intervenientes na fileira até chegar ao mercado final podemos 
compreender que existem elementos importantes que determinam a qualidade a 
oferecer do bem e a rentabilidade de todo os processos de produção e comercialização. 
Nesse sentido, esta análise da cadeia de valor do azeite é fundamental para uma total 
compreensão de como as empresas processam a sua atividade e integram o valor 
que oferecem ao mercado.

O conceito de cadeia de valor foi um conceito proposto por Porter (1986) onde, 
é uma empresa é decomposta nas suas atividades estrategicamente relevantes 
com o objetivo de perceber como os custos da atividade se comportam (margem - 
diferença entre o valor total e o custo coletivo de desempenhar as atividades) e quais 
as fontes potenciais de diferenciação que poderão ser integradas e farão parte do 
valor (diferentes atividades em termos físicos e tecnológicos) a entregar ao mercado. 
De acordo com este autor, uma empresa adquire vantagem competitiva se conseguir 
uma performance mais económica ou de mais valor do que a concorrência. Se o valor 
que uma empresa cria excede os custos envolvidos na produção do produto/serviço 
que lança no mercado, torna-se rentável e os seus produtos são adquiridos pelos 
compradores /consumidores que os apreciam.

As atividades de valor são agrupadas em Atividades Primárias e Atividades de 
Suporte (Porter, 1986). As Atividades Primárias subdividem-se em (ver figura 7):

• Logística Interna — atividades associadas com o recebimento, armazenagem e 
distribuição dos consumos para a produção, tais como manipulação de material, 
controle de stocks de matérias-primas, partes e componentes, devoluções a 
fornecedores, etc.;

• Operações — atividades associadas com a transformação dos consumíveis no 
produto final, tais como fabricação, montagem, manutenção de equipamentos, etc.;
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Figura 7. Cadeia de Valor e a Estrutura Organizacional. Fonte: Adaptado de Porter (1986)

• Logística Externa — atividades associadas com o recebimento, armazenagem e 
distribuição física do produto final aos compradores, envolvendo o stock de produtos 
acabados, manuseamento do produto acabado, processamento de pedidos, 
despacho de veículos, etc.;

• Marketing e Vendas — atividades associadas com os meios através dos quais os 
compradores adquirirem os produtos, envolvendo publicidade, promoções, força de 
vendas, seleção de canais de distribuição, política de preços, etc.;

• Serviços — atividades associadas com os serviços destinados a melhorar ou manter 
o valor do produto para o comprador, envolvendo instalação, assistência técnica, 
formação, reposição de peças, etc.

As Atividades de Suporte, por sua vez, subdividem-se em:

• Aquisição — compra de todos os consumíveis utilizados pela cadeia de valor da 
empresa, incluindo matérias-primas, máquinas, equipamentos de escritório, prédios 
etc.;

• Desenvolvimento de Tecnologia — desenvolvimento das tecnologias embutidas 
em cada atividade de valor, tais como procedimentos, processos de produção, 
transporte de materiais, sistemas de informação, etc.;

• Administração de Recursos Humanos — recrutamento, formação, políticas de 
motivação, relações com sindicatos, etc.;

• Infraestrutura — atividades de administração, planeamento, finanças, consultoria 
jurídica, contabilidade, atividades de apoio para toda a cadeia de valores da empresa.

Um dos maiores contributos que este conceito proporciona é considerar que existe 
um sistema de atividades interdependentes (Porter, 1986). A vantagem competitiva 
de uma empresa resultará do inter-relacionamento entre as atividades de valor, 
através da otimização e da coordenação das mesmas. Explorar as ligações entre as 
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atividades requer informação ou fluxos de informação que permitem a otimização e 
a coordenação, e conduzem à redução de custos e/ou obtenção de diferenciação. 
Assim, torna-se essencial a existência de sistemas de informação que propiciem a 
integração de atividades.

Considerando o que foi descrito sobre os diferentes intervenientes da fileira do azeite, 
até chegarmos ao ponto de oferta do produto aos consumidores finais, apresentamos 
a cadeia de valor dos azeites de montanha na figura 8.

Figura 8. Cadeia de Valor do Azeite. Fonte: Felgueira & Paiva (2015)

Analisando a cadeia de valor apresentada observamos que existem elementos 
fulcrais de ação determinantes do valor final do produto, tais como a escolhas das 
cultivares, o acesso a mão de obra qualificada em conjunto com a escolha do modo de 
condução do olival, a utilização de meios mecânicos, que levaram a que a produção 
e recolha e o transporte da azeitona sejam condicionantes de uma rentável produção 
e apanha. A forma como o azeite será extraído, nos lagares, com o aproveitamento 
de subprodutos, assim como a perspetiva sustentável da produção e extração do 
azeite são importantes no processo de valorização do azeite final. O armazenamento 
do azeite, o tipo de embalagem, a sua rotulagem e informação são decisões que 
devem ser tomadas tendo em conta os mercados alvo e as suas necessidades e 
desejos de modo a serem, também, um meio de introdução de valor para facilitar 
as decisões de compra. Estes fatores mais o transporte, escolha do circuito e canal 
de distribuição são ainda outras formas de valorização do produto que no conjunto 
com os anteriores fatores permitirão uma rentabilização da atividade e uma oferta 
valorizada pelo mercado.

3.1.4. OS MERCADOS DO AZEITE DE MONTANHA E SUAS TENDÊNCIAS

Quando os consumidores preferem, de uma forma geral, o mesmo, estamos a operar 
no mercado global, mas por vezes encontramos grupos de consumidores que se 



25

diferenciam e até estão dispostos a pagar um pouco mais pela satisfação dessa 
diferença. Aí estamos a operar em segmentos de mercado (Kotler, et al., 2009). A 
estratégia de aproveitamento de nichos está justamente na identificação das bases 
de segmentação que, quando exploradas, representam o diferencial ou vantagem 
competitiva da empresa.

O mercado dos azeites de luxo é cada vez mais aliciante, com nichos que são 
verdadeiras oportunidades de negócio (IPI, 2012). A maior recetividade ao produto 
dos consumidores com maior poder de compra e a sua capacidade de liderança 
de opinião são algumas das características que elegem este segmento como um 
mercado a atingir. A aposta neste segmento passa pelos azeites premium, como o 
gourmet ou os “seleções”. 

Outros dos potenciais segmentos a explorar tem a ver com o potencial de 
diversificação e de aplicação do azeite a outras atividades, como por exemplo, a 
cosmética e a saúde e bem-estar. Associado a esta questão aparece também o 
azeite biológico, diferenciador e produzido com respeito pelo ambiente. No entanto, 
é preciso ter consciência do maior nível de exigência que esta diferenciação implica. 
O facto de se produzir azeite com certificação, de elevada qualidade, é uma garantia 
de satisfação dessa exigência, mas que não basta por si só, devendo ser definidas 
estratégias de marketing e de comercialização adequadas a cada um dos segmentos. 
Por exemplo, importa desenvolver uma estratégia de comunicação adequada, 
dirigida aos segmentos de mercado que dão preferência aos azeites associados ao 
“saber fazer tradicional”, ao “comércio justo”, à “responsabilidade ambiental” e à 
“alimentação saudável”, não só no mercado interno, como externo (GPP, 2013).

A inovação, via diferenciação neste caso, pode assim trazer margens maiores e maior 
lucro. Pensar inovação alimentar, hoje, é pensar (IPI, 2012):

• Nas transformações e novos desafios que o setor agroalimentar atravessa;

• Nas alterações tecnológicas, comerciais e organizacionais emergentes e suas 
implicações;

• Compreender as estratégias de mercado e como implementá-las e a regulamentação 
que rege este setor;

• Perceber a importância da responsabilidade social e as oportunidades de 
diferenciação que esta acarreta dentro das organizações;

• Dominar os fatores que influenciam a escolha de alimentos saudáveis e sustentáveis 
de modo a satisfazer os requisitos e exigências estabelecidas pelo consumidor atual.

No quadro 1 salientamos as principais tendências de inovação para o setor do 
azeite, oriundas da análise das inovações do mercado mundial e do comportamento 
do consumidor. Observamos, assim, que os azeites de montanha se enquadram 
na tendência dos alimentos saudáveis, de valorização sensorial, como produto de 
qualidade e ligados a cultura e tradições seculares. Seria importante conseguir ainda 
uma maior procura de reconhecimento como produto sustentável pois embora sejam 
condições muito dependentes dos diferentes agentes económicos intervenientes na 
fileira do azeite é valorizado e é considerado uma tendência de procura por parte do 
mercado final.



Quadro 1. Tendências do Setor Alimentar. Fonte: Adaptado de IPI - Inovação, Projectos e Iniciativas (2012)

SAÚDE E BEM-ESTAR
 
Com adição de compostos benéficos para a 
saúde;
Utilização de fibras, micronutrientes - Cálcio, 
Omega 3, Vitaminas;
Redução de sal ou açúcar: light, diet, entre 
outros;
Aditivos e ingredientes naturais;
Produtos para dietas específicas e alergias 
alimentares;
Minimamente processados;
Consumo de produtos hortofrutícolas, flores e 
plantas medicinais.

ÉTICA E SUSTENTABILIDADE
 
Produtos vínculados a causas sociais (e.g. 
mercado junto) e ambientais (e.g. embalagens 
recicladas e recicláveis, certificações/selos 
ambientais);
Empresas e processos produtivos sustentáveis.

VALORIZAÇÃO DAS SENSAÇÕES
 
Alimentos premium, étnicos e gourmet;
Forte apelo sensorial (e.g. variação de sabores, 
exotismo);
Valorização de produtos locais, regionais e 
nacionais;
Lazer e turismo aliado à gastronomia;
Socialização na alimentação;
Embalagens e design diferenciados, lúdicos e 
interativos.

FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO E CONVENIÊNCIA
 
Pratos prontos e semi-prontos;
Produtos minimamente processados;
Alimentos de fácil preparação;
Embalagens de abertura fácil, várias utilizações 
(forno e micro-ondas);
Pequenas porções - unidoses, snacks, para 
consumo em diferentes locais e situações.

QUALIDADE
 
Produtos com garantia de origem e 
rastrabilidade;
Processos produtivos seguros, que respeitem 
as boas práticas de fabrico e de segurança 
alimentar;
Produtos com embalagens ativas e 
inteligentes;
Certificados e selos de qualidade e segurança.

HISTÓRIA E A TRADIÇÃO
 
Produtos artesanais;
Produtos ligados às culturas e tradições locais.26

Figura 9. Exemplos de Inovações. Fonte: Adaptado de IPI - Inovação, Projectos e Iniciativas (2012)

Os fatores de inovação podem ter origem diversa e consequentemente podem permitir 
oportunidades de negócio interessantes, tal como se pode observar na Figura 9.
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Estas tendências exigem uma forte aposta na valorização do azeite no mercado interno, 
atraindo novos consumidores e no mercado externo, em toda a fileira (GPP, 2013). 

Relativamente aos consumidores finais podemos relacionar os elementos da 
cadeia de valor que as empresas do setor do azeite terão de acionar de modo a 
que consigam responder com maior eficácia às necessidades e desejos dos seus 
consumidores. 

Porter (1986) defende que os consumidores tomam as suas decisões de compra 
com base em critérios de uso e de sinalização (Porter, 1986). Estes critérios podem 
ser identificados pelos resultados dos estudos apresentados na caraterização dos 
consumidores finais. Assim temos o seguinte grupo de critérios no quadro 2.

Quadro 3. Atividades de valor que influenciam os critérios de compra dos consumidores. Fonte: Felgueira & 
Paiva (2015)

Quadro 2. Critérios de uso e de sinalização na tomada de decisão de compra do azeite. Fonte: Felgueira & 
Paiva (2015)

CRITÉRIOS DE USO

 

CRITÉRIOS DE SINALIZAÇÃO

Acidez 
Paladar
Cheiro
Preço
 
Cor
Marca
Embalagem
Produtor
Região

CRITÉRIOS 
 DE USO

 

CRITÉRIOS 
DE SINALI-

ZAÇÃO

Acidez

Paladar

Cheiro

Preço

Cor

Marca

Embalagem

Produtor

Região

Logística 
Interna

Logística 
Externa

Marketing 
e Vendas

Serviços Aqui-
sição

Gestão de 
recursos 
humanos

Infraes-
trutura da 
empresa

x

Desenvol-
vimento e 
tecnologia

Opera-
ções

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

Ao relacionar estes critérios com as atividades de valor determinantes para a 
influência destas características valorizados pelos consumidores permite que às 
empresas e aos setores que identifiquem onde devem intervir nas suas cadeias de 
valor de modo a serem mais competitivas e assim oferecem uma resposta mais 
eficaz ao mercado, temos o quadro 3. 

Desta forma, no quadro 3 podemos observar como e onde agir nas relações críticas 
para o sucesso dos diferentes agentes económicos da fileira do azeite. Podemos 
ainda analisar onde intervir na cadeia de valor de modo a sermos mais competitivos 
no mercado, identificando o sistema de valor inerente à fileira do azeite.
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Sendo as exportações sempre um alvo importante para as empresas portuguesas 
devido ao potenciamento da rendibilidade que representam e estando-se a observar 
um aumento das exportações, em particular, dos produtos agrícolas nacionais (GPP, 
2015 a) e b)) é sempre fundamental analisar o comportamento de consumo em 
alguns países que se consideram como os principais destinos das exportações de 
azeite português. 

A figura 10 e 11 resumem a opinião dos consumidores portugueses e de outros 
países, considerados como importadores de azeite com aceitação do produto 
português, em que é possível observar as características a que dão importância 
e/ou consideram na sua tomada de decisão de compra, que benefícios procuram 
usufruir do produto e aonde compram e de que tipo de embalagem preferem.

A cultura mediterrânica é algo valorizado pelos consumidores portugueses, 
espanhóis, italianos e franceses, no consumo do azeite, na medida em que a 
gastronomia é muito importante. A alimentação mediterrânica, tipicamente utiliza 
o azeite na composição das refeições e isso transparece nos critérios de uso e 
benefícios que são procurados quando escolhem um azeite. A sua qualidade, 
sabor, cor, e aroma são apreciados pois permitirão diferenciar o valor alimentar 

Figura 10. Valorização e decisão de consumo do Azeite em Portugal, Espanha, Itália e França. Fonte: Adaptado 
de Paiva (2015)
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final da refeição confecionada. Assim, é importante para este tipo de consumidores 
perceberem a região de origem do azeite pois isso transmite-lhes informações sobre 
as características do produto e seu modo de produção. Percebemos, desta forma, 
como o azeite de montanha poderá ser apreciado, em particular por poder ser 
diferenciado como um produto saudável e com características sensoriais especificas.

O benefício para a saúde é apreciado em todos os mercados aqui apresentados, na 
figura 10 e apesar dos consumidores destes destinos procurem atributos diferentes 
e utilizarem o azeite de modo distinto é ainda notório o apreço que fazem deste 
produto pela ligação a um tipo de cultura e território. Parece, pois, que o azeite de 
montanha poderá ainda ser diferenciado pelo território que o caracterize, pela sua 
ligação turística e gastronómica.

Figura 11. Valorização e decisão de consumo do Azeite no Reino Unido, Alemanha, Brasil, Estados Unidos da 
América, Japão e China. Fonte: Adaptado de Paiva (2015)
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3.1.5. AS OPORTUNIDADES E AMEAÇAS DO AZEITE DE MONTANHA

A análise dinâmica das informações que contextualizam o setor ou uma empresa, 
devem ser analisadas, e devem ser identificadas as condições de atratividade, a 
estrutura competitiva e os fatores críticos de sucesso (FCS) que qualquer empresa 
tem de apostar de modo a ter sucesso neste setor. Desta forma conseguir-se-á ter 
uma visão completa do enquadramento do negócio e dos desafios que se colocam a 
todos os concorrentes (Freire, 1997). A análise SWOT7, permite a comparação entre o 
ambiente interno da organização e o seu meio envolvente contextual e transacional, 
ou seja, através da análise das forças e fraquezas empresariais e das oportunidades 
e ameaças que o contexto onde a empresa se insere lhe proporciona permite aferir 
do seu grau de alinhamento com essa envolvente. Não nos esquecendo que estamos 
a efetuar uma análise estratégica de um produto de um setor, sem estar ligado a 
uma entidade empresarial especifica podemos traçar um contexto interno genérico 
que qualquer empresa neste setor de atividade a produzir e/ou comercializar 
este produto poderá ter. De modo a não apresentar uma análise exaustiva do 
levantamento da informação a análise SWOT permite, também a sistematização e 
apresentação sintética das principais conclusões a retirar dessa recolha de dados, tal 
como se pode observar no quadro 4 e 5.

7 Análise SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities and Threats) é uma ferramenta analítica de apoio à 
análise e reflexão estratégica.

Quadro 4. Análise SWOT - Resumo do contexto externo.

Através da análise da informação podemos efetuar algumas sugestões sobre 
como as entidades empresariais poderão agarrar as oportunidades e ultrapassar 
as ameaças transformando-as em situações positivas com as forças que poderão 
usufruir e as fraquezas que eventualmente poderão ter, tal como vem expresso 
no quadro 6. A partir desta análise estratégica é possível retirarem-se conclusões 
sobre quais os fatores críticos de sucesso do setor (FCS) que são variáveis que 
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Quadro 5. Análise SWOT - Resumo do contexto interno.

proporcionam mais valor às empresas, nas quais qualquer empresa do setor em 
causa deve apostar de modo a vencer no mercado. Isto não significa que a empresa 
não tenha de se diferenciar, identificando as suas competências distintivas que 
consistem no que ela faz de melhor que a concorrência e que por isso a distinguem, 
mas a identificação destas competências é intrínseca à realidade específica de cada 
entidade empresarial. Os FCS constituem, pois, os elementos que determinam o 
maior ou menor sucesso das empresas no mercado (Kotler et al., 2009).

A partir da análise anterior, foi possível aferir quais os FCS para o setor do azeite, 
tal como se identificam na figura 12. Tendo presente os resultados da análise será 
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Quadro 6. Sugestões Resultantes da SWOT.

Figura 12. Fatores críticos de sucesso para o setor do azeite. Fonte: Felgueira & Paiva (2015)

possível desenhar as orientações para as entidades empresariais que queiram 
investir no azeite de montanha enquanto produto específico de um território, com 
uma identidade particular. O raciocínio apresentado pretende resumir a reflexão 
estratégica onde se podem identificar algumas melhorias de competitividade 
importantes que se poderão adotar, tal como se pode ver na figura 13.
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3.2. DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA DE MARKETING

Tendo em conta a análise estratégica e competitiva do Azeite de Montanha deve ser 
definido de seguida os eixos de posicionamento que deverão seguir os empresários 
que produzem e/ou comercialização este produto. A “posição” de um produto 
pode ser definida como o conjunto de qualidades e atributos que na perceção do 
consumidor esse produto possui. Essa posição deve levar o consumidor a preferir 
esse produto aos produtos rivais. Posicionar um produto é essencialmente olhar o 
mercado a partir do ponto de vista do consumidor.

Podemos posicionar os produtos de acordo com duas perspetivas: a identificação, em 
que o objetivo é que a categoria a que o produto seja associado na imaginação dos 
consumidores; ou a diferenciação, cujo objetivo é que uma ou várias particularidades 
dos outros produtos sejam diferentes dos da mesma categoria (Kotler, 2008). Neste 
sentido, consideramos que ambas as perspetivas podem ser utilizadas nos diferentes 
mercados, mas devem ser suportadas em diferentes métodos de posicionamento 
existentes, tal como vêm expressos na figura 14. Podemos, pois salientar que os 
azeites de montanha devem-se posicionar como produtos saudáveis, de amplas 
características sensoriais, que na sua aplicação gastronómica podem potenciar 
um turismo ligado ao território com cultura e tradições que o enaltecem. Todas 
as variáveis operacionais de marketing, devem portanto, garantir que a orientação 
estratégica (de desenvolvimento ou de especialização, a par com a fidelização) e o 
posicionamento são cumpridos.

3.3. A OPERACIONALIZAÇÃO DO MARKETING PARA O AZEITE DE MONTANHA

Em termos de definição de marketing, cada empresa pode optar pelas estratégias 
já apresentadas de acordo com os seus fatores internos e as suas competências 
distintivas. Nesse sentido, foi efetuada uma reflexão das questões operacionais 
(de marketing-mix) mais relevantes, para cada opção estratégica, assumindo e 
refletindo uma não segmentação de mercado, que a ser seguida poderá conduzir a 
respostas operacionais distintas das apresentadas.

Pela leitura da figura 15, podemos salientar que as características do produto azeite 
de montanha devem apostar na inovação oferecendo-se em formatos (ex.:“caviar 
de azeite”, doce de azeitone e/ou azeite), com interligações com outros produtos         

Figura 13. Melhorias de competitividade para o setor do Azeite. Fonte: Felgueira & Paiva (2015)
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Figura 14. Eixos de posicionamento ou reposicionamento do Azeite de Montanha. 

Figura 15. Desenvolvimento da Estratégia de Marketing e Políticas de Marketing Operacional. 

(ex.: com ervas, aromatizados), com a introdução de meios tecnológicos nas 
embalagens de diferentes dimensões e formatos, adequados a cada mercado onde 
operem, com preço competitivos e/ou diferenciadores que premeiem a sua inovação. 

A escolha do circuito e canal de distribuição deve ser coerente com a estratégia 
escolhida de modo a enfatizar as forças de cada empresa e a ultrapassar as suas 
fraquezas de modo a poder colocar o azeite acessível onde e como os consumidores 
o pretendem adquirir. Como estamos perante um produto específico de um território 
a vertente da sua comunicação ganha um relevo particular na medida em que, tal 
como foi exposto na discussão teórica da aplicação dos conceitos, apresentada neste 
estudo, para além de termos produtos produzidos e comercializados por empresas 
temos também um produto com características e identidade de um território que 



35

não só o diferencia per si como também permite criar uma diferenciação e por isso 
uma potencial atratividade territorial na qual os próprios agentes empresariais podem 
usufruir. Deste modo a política de comunicação a seguir por estes produtos deve 
estar aliada também a este fator territorial que lhe permite conquistar vantagens. 

3.4. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO

Realizar uma análise estratégica de marketing a um produto tem as suas condicionantes 
na medida em que a componente empresarial torna-se demasiado abrangente para 
se definir uma estratégia única. Assim, são definidas as opções estratégicas mais 
adequadas para as empresas que produzem esse produto seguirem tendo em conta 
as características da sua componente interna que irá determinar as competências 
distintivas que quando analisada com os fatores críticos de sucesso para qualquer 
empresa nessa atividade determinam as vantagens competitivas com que elas 
poderão desempenhar as suas atividades no mercado.

Deste modo as empresas que utilizarem a informação e reflexão de marketing 
estratégico terão acesso a dados trabalhados que as poderão ajudar a desenvolver 
as suas estratégias de marketing, em diferentes mercados, nacional e internacionais, 
tendo em conta as suas especificidades. Parece-nos que a orientação a seguir estará 
assente em eixos valorizados pelos consumidores, tais como a saúde (produto validado 
como benéfico para a saúde), sustentabilidade (preocupações com a preservação 
e conservação das condições naturais do produto e ambiente), cultura e tradição 
(valores inerentes ao território e seus costumes, em particular gastronómicos) e 
sensações (prazer e preferência por cores, sabores e aromas).

Os contributos estratégicos deste estudo não terminam na sua ligação óbvia com a 
gestão empresarial, mas também abarcam a gestão administrativa de um território 
definido como o da sub-região das Beiras e Serra da Estrela. A estratégia de marketing 
territorial valorizada por via de um produto com características diferenciadoras que 
lhe permitem ser um polo de atratividade de empresas e pessoas ao território é muito 
importante de ser elencada. Enaltecer as atividades culturais e tradicionais de uma 
população pertencente a um território, dos produtos que tão bem sabem produzir é 
uma mais-valia de atratividade turística e de investimento. 

A gastronomia tem sido considerada produto turístico de nicho, de motivação 
primária, desde 2013 no Plano Estratégico Nacional do Turismo português. A ligação 
do azeite à gastronomia é um fator de escolha e reconhecimento do seu valor o 
que permite uma alavancagem desta atratividade turística que deve ser utilizada 
e enaltecida. A implementação de uma perspetiva estratégica de desenvolvimento 
extensiva ou intensiva, é aqui possível de ser seguida. O Olivoturismo é um produto 
turístico que tem sido criado e que deve ser explorado na vertente do turismo 
relacionado com as culturas e tradições que são potenciadores da captação de 
visitantes que procuram experiências e sensações que só um produto como o azeite 
da montanha e suas caraterísticas sensoriais pode proporcionar. Uma estratégia de 
marketing de especialização neste tipo de mercado turístico é possível de ser seguida 
com vantagens competitivas evidentes. O contributo de marketing estratégico 
numa perspetiva empresarial e territorial alavancam, assim, a competitividade das 
empresas de azeite de montanha e de um território que per si necessita de se focar e 
enaltecer as suas características diferenciadoras.
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A primeira regra de qualquer tecnologia utilizada nos negócios é 
que a automação aplicada a uma operação eficiente aumentará 
a eficiência. A segunda é que a automação aplicada a uma 
operação ineficiente aumentará a ineficiência.

Bill Gates
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CAPÍTULO II - SIMULADOR DE MARKETING 
 
4. INTRODUÇÃO AO CAPÍTULO

A tecnologia, hoje em dia, tem sido usada de um modo abrangente na gestão 
empresarial. Antigamente estava muito relacionada com o tratamento de dados de 
modo a se realizar análises e relatórios, no entanto atualmente a gestão foi buscar 
novas formas de incluir a tecnologia para otimizar e aperfeiçoar os processos do dia 
a dia, para agilizar a empresas e aumentar a sua produtividade, com o propósito final 
de oferecer produtos e serviços com maior qualidade, valor, benefícios para seus 
clientes. Velocidade e precisão fazem parte do coração das decisões certas dentro 
de um negócio.

O sucesso de qualquer negócio depende de certos fatores e alguns deles envolvem 
uma análise precisa de indicadores, escolher a tecnologia certa para suportar a 
operação e ter uma boa visão de futuro. As ferramentas tecnológicas podem não só 
proporcionar respostas em tempo útil, como também garantir precisão dos dados e 
minimizar o risco empresarial.

Nesse sentido foi desenvolvido um simulador de marketing que aqui apresentamos, 
de modo a agilizar uma análise complexa de uma área de negócio e que permitirá 
aos empresários a reflexão e a tomada de decisão na sua busca de melhoria de 
performance competitiva orientada para o mercado.

Este trabalho inicia-se justificando a importância do marketing para a gestão de 
pequenas e médias empresas e apresenta de seguida o simular construído e seus 
objetivos que permitirão facilitar e agilizar o processo de análise estratégica e 
operacional de uma empresa que opere no área de negócio do azeite de montanha.
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4.1. A IMPORTÂNCIA DO MARKETING NA GESTÃO DE 
PEQUENAS EMPRESAS

O Marketing é um processo social por meio do qual, pessoas e grupos de pessoas 
obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre 
negociação de produtos e serviços de valor com os outros (Kotler et al., 2008). 
Numa sociedade que vive uma época onde a informação é imensa e onde a oferta de 
bens e serviços é global, a procura de algo que satisfaça a necessidade ou desejo é 
abrangente e cheia de opções. Isso faz com que para uma empresa ter sucesso neste 
contexto e se consiga adaptar deve contribuir para uma interpretação e utilização 
da informação de modo adequado e criativo. Assim, as empresas procuram meios 
para estabelecer contacto e relações com os consumidores o mais diretamente 
possível. Isso faz com que o marketing não, simplesmente, venda produtos ou 
serviços, mas que as vendas sim sejam resultado do marketing, pois o seu principal 
objetivo é compreender e atender de maneira ampla as necessidades e desejos dos 
clientes. Esta procura constante de conquistar, agradar e fidelizar os consumidores, 
rentabilizando a atividade é o que caracteriza uma empresa que utilize o marketing 
de forma eficiente. 

O marketing começa antes do produto existir, é através dele que se define o produto 
a ser criado, produzido e comercializado, ou seja, envolve todas as fases da vida 
de um produto ou serviço, sendo fundamental para o seu sucesso, e está ainda 
presente na relação entre a empresa e o cliente. Deste modo o marketing intervém 
em todas as áreas da empresa, em todos os seus departamentos. Nas empresas 
ultrapassou-se a visão do departamento de marketing como um mero gabinete de 
apoio à direção, e compreendeu-se que o marketing é tão importante quanto o 
departamento financeiro ou o de vendas ou produção, pois o seu objetivo central é 
a satisfação dos clientes / consumidores e isto está diretamente ligado ao sucesso 
empresarial e à rentabilização do negócio.

Por vivermos neste contexto social e económico é que o marketing tem cada vez 
mais importância dentro das organizações e concentra a inteligência competitiva e 
estratégica da empresa, analisando o mercado, identificando as suas oportunidades 
e ameaças, os diferentes concorrentes, para de acordo com as suas forças e 
fraquezas analisar e elaborar estratégias para acolher as necessidades e desejos 
dos seus clientes e consumidores finais. Mesmo em tempos de retração económica, 
o marketing é fundamental para potenciar o crescimento, dar uma orientação à 
empresa através das suas análises e pesquisas de modo a que seja possível criar 
uma oferta de bens e serviços adequado ao mercado.

A ferramenta que o marketing utiliza é o plano de marketing que auxilia o empresário 
a analisar a envolvente, gerir melhor os seus recursos, medir as expectativas 
dentro de um espectro de diversidade de perceções, processos comunicacionais 
e paradigmas culturais. Está assim atento ao mercado, permitindo a inovação e 
oferecer às pessoas o que pretendem e como o qual se identificam, ou seja, tendo 
em conta um conjunto de público-alvo para o qual o plano se dirige. 

As pequenas empresas têm, normalmente dificuldades em fazer o plano de marketing 
pois faltam-lhe profissionais e recursos capazes de o realizar. Muitas consideram o 
marketing como comunicação e/ou vendas e ele representa é um sistema de gestão 
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através do planeamento estratégico que lhe permite compreender o mercado a que 
se dirige e orientar os seus recursos para lhe dar uma resposta. O marketing oferece, 
pois, uma ferramenta que permite também à empresa monitorizar o comportamento 
dos seus clientes e consumidores e dos resultados já conquistados, evitando erros 
de aumentando a eficiência da gestão.

A empresa deve sempre seguir um plano de marketing tanto em termos estratégicos 
como operacional, com definição de ações integradas que visem “atacar” o mercado 
de forma eficaz e eficiente. Sem planeamento a empresa não consegue dar uma 
resposta adequado pois não consegue orientar as suas atividades de forma conjunta 
para oferecer satisfação de necessidades e desejos ao mercado. Níveis de satisfação 
do cliente altos são a chave do sucesso empresarial e não podem ser atingidos sem 
um mecanismo de suporte ao cliente, em tempo real. 

Pelo exposto é de extrema importância para as empresas, seja de que dimensão 
forem, terem uma filosofia de gestão assente no marketing.

Consciente desta relevância do marketing desenvolveu-se o simulador de marketing 
de modo a facilitar o processo de análise e de reflexão às pequenas empresas, em 
particular, da área de negócio dos azeites de montanha.

4.2. O SIMULADOR DE MARKETING

O Simulador de Marketing permite que o empresário olivicultor teste as suas 
decisões de marketing estratégico e operacional, aferindo se estão em consonância 
com o contexto da área de negócio do Azeite e as suas características e condições. 
O olivicultor poderá analisar se a sua estratégia de marketing e/ou marketing 
operacional se adequam ao mercado em que atua, se responde às necessidades 
e desejos desse mercado onde atua e se são consistentes entre si. Nesse sentido, 
poderá alinhar e reorientar se encontrar algum desvio de modo a maximizar a sua 
atuação em termos de marketing. O objetivo é o desenvolvimento e implementação 
de uma unidade tecnológica que consiste num simulador de Marketing, ajustado 
especificamente ao “Azeite de Montanha”. 

Ao iniciarem a utilização do simulador terão de selecionar se são produtores ou 
não, de modo a responderem a um conjunto de questões que, de acordo com o 
contexto do negócio do azeite, a tecnologia do simulador analise automaticamente 
e desenvolva um resultado que identifique a estratégia que o empresário está 
a seguir na sua empresa, se esta estratégia está em sintonia com a análise e 
definição estratégica de marketing para o setor, se as atividades da empresa em 
causa permitem responder às necessidades e desejos do mercado nacional ou 
de algum outro mercado estrangeiro (tendo por base os mercados considerados 
como emergentes e potenciais para o azeite), e verifique se as ações da empresa 
desenvolvem um produto, a um preço, com um tipo de distribuição e comunicação 
adequadas à estratégia que segue e que deveria seguir.

Os resultados gerados pelo simulador permitem ao empresário refletir na sua 
atividade e orientar ou reorientar a sua performance de acordo com o que é 
defendido como adequado e com as especificidades da sua empresa. Deste modo 
poderá usufruir de um aumento competitivo e de uma melhor rentabilização do 
seu negócio. Este caminho futuro poderá ter o apoio e consultadoria da equipa de 
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gestão de marketing, criadora do simulador para identificar e definir, em conjunto, 
a melhor orientação estratégica e tácita para uma dada empresa. Pretende-se, 
assim, com o simulador de marketing ajudar os empresários do setor do Azeite de 
Montanha a melhorarem o seu desempenho de mercado.

A simplicidade de utilização do simulador está expressa no seu design e utilização, 
definida em 4 grandes passos, tal como a figura 16 expressa, e num conjunto de 
questões de fácil compreensão e resposta rápida.

Figura 16. Passos para utilização do simulador.

4.3. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO

Esta breve justificação e apresentação do simulador ficará completa pela utilização da 
tecnologia desenvolvida. Só a sua experimentação é que permitirá a total compreensão 
dos seus benefícios e usufruto.

O importante é realçar a cada vez maior importância do marketing na gestão das empresas, 
da sua capacidade de alavancar o seu sucesso competitivo e de rentabilização. A aplicação 
do marketing no setor agrícola é escassa e as evidências da sua necessidade é óbvia.
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“Uma marca é o conjunto de expectativas, memórias, histórias e 
relacionamentos que, no seu conjunto, têm influência na decisão 
de um consumidor no momento de escolher um produto ou 
serviço em detrimento de outro.” 

Seth Godin

“O Design é o embaixador silencioso da sua marca”

Paul Rand
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CAPÍTULO III - MARCA 
 
5. INTRODUÇÃO AO CAPÍTULO

Definir uma marca com uma identidade e personalidade reconhecidas é vital e tanto 
ou mais importante quanto a qualidade de um produto. A sustentabilidade de um 
negócio depende largamente da reputação e imagem de marca. 

Uma marca deve ser vista numa perspetiva global do negócio, enquanto característica 
intrínseca de um modo de pensar e fazer negócios, de responsabilidade social, de 
produzir produtos e de fornecer serviços.

Investir numa marca implica um escrutínio constante da empresa ou negócio numa 
relação de forças entre o desígnio, as competências, as capacidades, o contexto de 
mercado e as expectativas dos diversos públicos.

Uma marca corresponde a uma identidade e personalidade, articulada com uma 
visão sobre o mundo, que precisa de ser gerida de modo contínuo para que sobreviva 
e cresça. 

Produtos similares podem diferenciar-se através de uma marca capaz de acrescentar 
valor, ou seja, desenvolver uma narrativa que associa o produto a uma determinada 
identidade e contexto lógico, emocional e simbólico.

Não se trata somente de publicitar o produto, mas antes de dar a conhecer uma 
identidade de marca articulada com as qualidades de um produto. Publicitar um 
produto é importante para o dar a conhecer ou para estimular vendar num dado 
momento. Porém, a autenticidade da marca harmonizada com os estilos de vida das 
pessoas é a via para a sustentabilidade de um negócio e produto. 
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5.1. MARCA E COMUNICAÇÃO VISUAL DE MARCA

O conceito de marca integrou a linguagem quotidiana da sociedade contemporânea. 
Porém, ainda é frequente que se confunda uma marca com os seus produtos, com o 
seu nome ou mesmo com o logótipo ou símbolo.

Tal como os produtos, também as marcas resultam de uma decisão de uma entidade 
ou empresa, mas o seu desenvolvimento não poderia ser mais contrastante.

O produto é produzido de acordo com um conjunto de parâmetros e condições 
definidos e criados pelo produtor, enquanto uma marca pode ser programada pela 
empresa, mas só existe realmente quando outras pessoas têm consciência dela e lhe 
dão significado e valor.

A natureza do produto é material e tangível, pelo que pode ser medido e pesado 
e o seu valor resulta do modo como a conjugação das suas características físicas 
e sensoriais proporcionam determinada experiência enquanto desempenham uma 
função útil ao consumidor. 

Quanto à marca, trata-se de um conjunto de atributos simbólicos, grupos de 
emoções e ideias associadas a valores ou convicções para representar publicamente 
um local, uma empresa, produto ou serviço. 

Um lugar, um grupo de pessoas, uma pessoa, um grupo empresarial, uma empresa, 
uma associação, um governo, um produto ou um serviço podem ser representados 
por uma marca, mas uma marca não é nenhum dos objetos que representa. Uma 
marca é um conjunto de arquétipos emocionais, uma visão sobre o mundo e a sua 
expressão programados em função de um mercado com concorrentes e stakeholders 
(todos os que podem ser afetados direta ou indiretamente pela marca) e pode ter 
um tempo de vigência superior ao da empresa que a criou (Sampaio, 2002).

Uma marca só existe quando ocupa um espaço na mente de um grupo alargado 
de pessoas, enquanto sistema holístico que reproduz mentalmente imagens de 
experiências prévias sempre que a memória e a imaginação são ativadas por um 
dos sentidos: visão, olfato, sabor, tato ou audição. A imagem de marca consiste num 
conjunto de imagens mentais recuperadas e reconstruídas a partir de inputs prévios 
e armazenados na memória. Estas imagens reconstruídas são a visualização de 
frações de elementos que incluem juízos, sensações e experiências assentes sobre 
acontecimentos armazenados na memória (Kapferer, 2003).

Deste modo, criar uma marca é definir um conjunto de características intangíveis 
(que as ideias chave ambicionamos que os outros associem à nossa marca) que 
sejam inconfundíveis no contexto (mercado, consumidores, enquadramento legal, 
concorrentes, tendências, etc.) onde esta vai existir e compatível com a entidade 
que vai representar (lugar, empresa ou produto). Uma marca sem lógica estrutural 
e sem conexão com a estratégia do lugar ou empresa para ocupar determinada 
posição (oferecendo algo novo e com valor por comparação aos concorrentes) no 
mercado está condenada ao fracasso (Sampaio, 2002). 
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46 Figura 17. Definição da marca e Imagem de Marca. Fonte: Adaptado de Davis e Dum (2002)

A definição da imagem de marca ambicionada deve resultar da análise de informações 
sobre o(s) mercado(s) onde a marca vai existir. Uma das formas de proceder à análise 
dos processos de criação de marca e meios de comunicação concorrentes é o Mapa de 
concorrentes (decomposição e análise gráfica de marcas concorrentes), que permite 
detetar denominadores comuns e eventuais códigos gráficos sectoriais, auxiliando na 
seleção das características gráficas que mais contribuam para a diferenciação visual. 
A análise do Mapa de Concorrentes deve cruzar-se com a análise SWOT, conforme 
descrito no capítulo I deste manual. A definição da marca deve recair particularmente em 
características simbólicas que valorizem pontos fortes e que explorem as oportunidades 
detetadas pela análise SWOT.

O posicionamento da marca é um processo simultâneo à definição da Marca, uma vez 
que se trata do espaço simbólico e diferenciador que a marca ocupará em relação aos 
concorrentes (Kapferer, 2003). Trata-se de uma declaração estratégica de valor que se 
ambiciona deseja criar na mente do público (Minamiyama, 2007).

O sucesso das marcas depende da perceção pública de que seu valor é superior ao preço 
do produto, razão pela qual o posicionamento deve corresponder às competências da 
empresa articuladas com as expectativas do destinatário por comparação à oferta dos 
concorrentes (Chernatony, McDonald e Wallace, 2011).

Para se posicionar num determinado mercado a marca ser (Sampaio, 2002):

– Relevante (atual e de acordo com tenências e exigências do consumidor);
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– Competitiva (tem características emocionais e tem um preço visto como 
correspondente);

– Singular (representa uma ideia e visão originais e com valor);

– Defensável (o promotor tem competências para assegurar uma promessa de 
marca difícil de copiar e a marca é passível de registo com este posicionamento);

– Rentável (o esforço com a operação de produção, venda, serviço e comunicação 
é compensado com o lucro).

– Expansível (o conceito da marca é amplo para perdurar e vender mais que um 
produto ou serviço);

– Sustentável (o posicionamento da marca faz sentido ao longo do tempo).

Figura 18. Do posicionamento à mensagem da Marca. Fonte: Adaptado de Wheeler (2009, p.14)

A definição de uma marca e o seu posicionamento são pouco relevantes se estes 
não forem conhecidos e reconhecidos pelo público. O significado da marca tem de 
ser comunicação para que os públicos tenham consciência da marca e lhe atribuam 
valor por comparação à oferta em determinado mercado – tal como a marca, o 
posicionamento da marca só é real quando existe no imaginário das pessoas. 

O valor de marca (Brand Equity) depende da articulação entre todas as ações 
operativas com os processos de comunicação. Não é uma questão da quantidade 
se meios de comunicação, mas sobretudo de eficácia da comunicação, ou seja, da 
qualidade e adequação da mensagem e meio ao perfil dos consumidores e do modo 
como estes conseguem estabelecer um vínculo emocional duradouro que conduza à 
fidelidade à marca (os consumidores repetem a compra e preferem a marca, embora 
tenham outras alternativas). A fidelidade à marca resulta da conjugação de diversos 
fatores imateriais, especificamente: Confiança (a marca cumpre o que defende e por 
isso é confiável); Satisfação (vai de encontro às expectativas emocionais e lógica do 
cliente); Respeito (o consumidor estima e respeita o significado e visão da marca); 
Perceção de qualidade e valor (opinião e perceção dos consumidores quanto à 
qualidade associada à marca) (Davis, 2005).
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O modo como as marcas comunicam publicamente o seu significado, os seus 
produtos ou serviços em função de objetivos e públicos, num dado mercado, 
denomina-se como estratégia de comunicação visual de marca.

A Identidade Visual da Marca refere-se ao conjunto de elementos gráficos que são 
conjugados para dar forma visível à marca e que constituem a base e relação visual 
de todos os suportes de comunicação da marca. Concretamente, a Identidade 
Visual da Marca inclui uma inter-relação gráfica e simbólica entre o nome da marca, 
a forma e expressão gráfica do logótipo e/ou símbolo, a cor, texturas, imagens, 
estilos gráficos de textos, entre outros componentes gráficos. Com base no conceito 
e posicionamento de marca são definidos símbolos e signos gráficos capazes de 
expressar a síntese de significados da Marca – logótipo e/ou símbolo.

Uma marca não é um logótipo ou um símbolo tal como uma pessoa não é a sua sombra 
(Raposo, 2019). O logótipo e o símbolo são dois recursos distintos para visualizar 
uma síntese do conceito da marca e que funcionam como seu signo gráfico, ou 
seja, operam como uma simplificação de informações complexas: ideias, sensações, 
apreciações e emoções que constituem a noção de marca. Frequentemente, o 
logótipo e o símbolo são representados a partir de um objeto, reconhecível em 
determinada cultura, que é caracterizado graficamente e resignificado (recebe 
novo significado) para que este represente a marca (apareça em lugar da marca) e 
interpretado como sendo a marca (Wheeler, 2009).

Usando uma amostra que corresponde ao perfil de audiência do destinatário, 
procedemos à verificação do significado denotativo e conotativo das marcas. Este 
processo de verificação é colocado em prática para estabelecer uma curva de desvio 
entre o significado pretendido e que é compreendido pelos possíveis consumidores. 
A validação dos elementos de Identidade Visual da Marca ocorre quando o seu 
significado percebido corresponde aos significados da marca e é concordante com 
as expectativas do público. Nos casos em que não há correspondência, ele retorna 
ao processo de design.

Figura 19. Modelo de Valor de Marca. Fonte: Adaptado de Aaker (1998)
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Figura 20. Sistema de Identidade Visual da Marca. Fonte: Adaptado de Raposo (2018, p.30)

Os elementos da Identidade Visual da Marca são essenciais para conferir unidade 
aos suportes de comunicação, da qual depende a identificação, reconhecimento e 
diferenciação da marca ao longo do tempo e em distintos contextos.

A eficácia da comunicação visual da marca depende fortemente da coerência e 
consistências gráfica entre suportes e da sua capacidade em expressar a essência e 
mensagem da marca aos públicos adequados em contextos oportunos (Wheeler, 2009).

O Manual de Normas Gráficas da Marca é um instrumento estratégico na medida 
em que estabelece as diretrizes que visam assegurar a coerência da Comunicação 
Visual e simbólica da Marca, assegurando flexibilidade e reconhecimento da marca 
em qualquer suporte e ao longo dos anos. 

Tal como a marca, também os meios de comunicação devem estar articulados com a 
essência do lugar, da empresa ou produto que representam, com os seus objetivos e com 
o plano operacional, nomeadamente integrando a estratégia de marketing (Davis, 2005).

O Brand Book é um instrumento de gestão e implementação do da marca, que 
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tem como propósito partilhar com o público o que a marca significa e qual o seu 
posicionamento, apresentando os elementos de Identidade Visual da Marca. Para 
os promotores da marca, o Brand Book constitui um auxiliar contínuo que evita 
desvios da estratégia da marca, contribuindo para a coerência de textos e suportes 
de Comunicação Visual da Marca ao longo do tempo. 

A Comunicação Visual da Marca deve organizar-se de acordo com os objetivos a curto, 
médio e longo prazo e é dessa articulação que resulta o Plano de Comunicação, que 
por sua vez inclui a seleção dos meios, suportes e mensagens destinadas a públicos 
específicos, cumprindo metas. Deste modo, a Estratégia de Comunicação Visual da 
Marca inclui os suportes e meios necessários para criar consciência de marca (dar a saber 
que a marca existe e o que significa), diferenciar e criar dimensão de marca (aumentar 
o número de pessoas que sabem que a marca existe, diferenciando-a da concorrência) 
e fidelizar (publicitar continuamente a marca para que esta seja recordada e esteja 
presente e acessível no quotidiano das pessoas, cumprindo a sua promessa).

6. DA MARCA DE LUGAR À GESTÃO DE MARCA

Conforme referido anteriormente, uma marca consiste num conjunto de noções e 
ideias correlacionadas com as experiências do consumidor (nos contatos que tem 
com a marca e respetivos produtos) e o seu valor e sustentabilidade depende do 
lugar que ocupa na mente do público (todos os stakeholders). 

Deste modo, a marca é essencialmente um conjunto de conceitos intangíveis que estão 
associados a um lugar, empresa, produto ou serviço. A marca resulta da percepção 
que os consumidores e outros públicos têm sobre tudo o que está associado à marca: 
o que faz a empresa (responsabilidade social e ambiental, como produz, que serviço 
tem e como mantém a qualidade dos seus produtos), como comunica (que meios de 
comunicação usa e como são apresentados visualmente, incluindo na comunicação 
verbal e escrita), o que diz e que valores tem (qual a mensagem da marca), o que faz 
(e como faz), políticas de preço, locais de venda, etc.

O processo de gestão de marca (Branding ou brand management) consiste na adoção 
de mecanismos de controlo e reformulação da marca ou empresa como um todo 
articulado (tendo em conta a imagem de marca ambicionada), ou seja, formas de 
monitorização que todos os pontos de contacto entre marca e público, procedendo à 
correção da conduta e comunicação, sempre que necessário (Mozota, 2003).

Não é possível saber em que momento ou como alguém terá o primeiro contato com 
a marca e nem os mais exigentes planos estratégicos de Marketing, Operacional e 
de Comunicação conseguem impedir que ocorrências quotidianas possam vir a ser 
do domínio público. Deste modo, a Gestão de Marca implica a monitorização de 
procedimentos internos à empresa tal como de todas as manifestações públicas, 
programadas ou espontâneas, que direta ou indiretamente possam ter impacto sobre 
a percepção da marca. Na dimensão interna da empresa, inclui-se nomeadamente 
a seleção de matérias primas, aquisição de equipamentos, fornecedores, processos 
de fabrico, política contratual, formas de negócio, entre outros. Relativamente à 
dimensão externa da empresa, compreendem-se todos os fatores que possam vir a 
ser do domínio público, com especial relevância para os pontos de contato previstos 
para a marca (ver Fig.5) (Mozota, 2003).
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Uma marca corretamente definida assenta sobre uma visão, ou seja, uma forma de 
estar no mundo que seja emocionalmente mobilizadora das pessoas e única no seu 
contexto. As características mais distintivas da marca constituem a sua identidade 
(o seu ADN) e frequentemente resultam de convicções e valores comuns a quem 
cria a marca e que têm interesse para determinado público numa dada cultura.

Definir uma marca para um conjunto de empresas ou para uma região implica a 
definição de uma visão suficientemente mobilizadora e assente sobre denominadores 
comuns ou ênfase a algumas características culturais e imateriais de um lugar 
(algumas entre muitas outras), criadas no curso da história dessa região.

O conceito marca de lugar (Place Branding) usa-se aqui como conceito agregador 
das demais classificações de marca, não obstante se use marca de território com o 
mesmo sentido. 

Hanna e Rowley (2008) são autores de uma célebre clarificação da terminologia 
associadas a marcas e lugares a partir das suas dimensões – cultura, indústria, 
agricultura, patrimônio e turismo – bem como com os vários níveis de indicação 
geográfica. Deste modo, a marca de um lugar expressa a identidade de um território, 
incluindo os costumes e a capacidade criativa do homem que se manifesta no 
património construído e produzido, mas também a paisagem natural e o modo 
como as pessoas se relacionam com o meio.

As estratégias de identidade, marca e marketing associadas a um lugar devem 
considerar o território como diversidade de elementos materiais e imateriais 
característicos com valor diferenciador. 

Figura 21. Pontos de contacto entre marca e público incluídos na gestão de marca. Fonte: Adaptado de 
Wheeler (2009, p.3)
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Figura 22. Diferentes terminologias usadas para classificar marcas de lugar e dimensões destas marcas.  
Fonte: Adaptado de Hanna e Rowley (2008, p.65)

A marca Azeites de Montanha está claramente associada à identidade do território 
das Beiras e Serra da Estrela, sendo indissociável da marca Portugal, da cultura 
e da gastronomia mediterrânica e portuguesa. As marcas associadas ao território 
têm o potencial de fomentar a coesão do lugar e de reunir esforços individuais de 
modo a que obtenham mais impacto junto do público. Para isso, a marca deve ser 
mobilizadora de vontades em redor de uma visão, ou seja, a marca deve pertencer 
às pessoas da região e gerida de modo a cativar investidores e consumidores.

Conforme já referido, um produto com um logótipo, rótulo e embalagem não é um 
produto com marca se estes não estiverem associados a uma personalidade e conceito 
de marca que seja reconhecido como tal pelo público. A marca é sempre mais que as 
características do produto e nenhuma decisão da empresa é alheia ao sucesso da marca.

De acordo com Wheeler (2009), a gestão de marca é um processo que pretende 
criar consciência pública de que a marca existe, manter a sua boa reputação e 
fomentar a fidelidade do cliente, aproveitando todas as oportunidades para recordar 
o significado da marca e expressar porque se deve escolher em vez de outra.

Em síntese, o sucesso de uma marca resulta da definição de um conjunto de ideias, 
missão, valores, emoções e formas de pensar com características diferenciadoras 
em determinado contexto e com valor para os stakeholders. 
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A gestão de marca faz-se diariamente em todas as atividades da empresa em 
resultado do impacto potencial de cada decisão no plano operacional / produtivo 
ou estratégico e de comunicação. A marca é um conjunto de ideias relacionadas que 
está em constante transformação na mente das pessoas, num processo produzido 
em termos imateriais ao longo do tempo e que culmina na imagem de marca, que 
por sua vez dita o valor da marca.

Figura 23. A gestão de marca inclui formas de pensar, fazer e comunicar. Fonte: Adaptado de Beyrow, 
Kiedaisch e Wiedmann (2008, p.12) e Raposo (2018, p.38)

7. MAPA DE CONCORRENTES DA MARCA AZEITES DE 
MONTANHA

O mapa de concorrentes é uma ferramenta de pesquisa visual que permite analisar 
logótipos e/ou símbolos de marcas concorrentes, de modo a detetar códigos 
gráficos setoriais, o posicionamento gráfico e simbólico dos concorrentes.

É possível elaborar diferentes mapas de concorrentes em função do tipo de 
informação que se pretende obter: símbolos usados (o que é representado), 
tipos de letra usados, cores predominantes, estilos gráficos (qual a expressão), 
posicionamentos, simetria/assimetria, composição (anatomia da marca gráfica, 
proporção e posição entre elementos gráficos) e relações entre os vetores anteriores.

Através da análise dos concorrentes da marca Azeites de Montanha, apenas na 
categoria Azeite Virgem Extra, é possível perceber qual a maior área de produção 
de azeites a nível mundial e a nível nacional.

Os azeites a nível mundial (figura 24) que mais se destacaram são dos países 
Espanha e Itália. Para além desses analisaram-se também da Grécia, Marrocos, Brasil 
e Argentina. A nível nacional (figura 25) as regiões que mais produzem azeite são os 
Trás-os-Montes e Alto Douro, Beira Alta e Baixo Alentejo. Já na região do Minho não 
foram encontrados produtores de azeite.
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Figura 24. Análise dos concorrentes a nível mundial. 

Figura 25. Análise dos concorrentes a nível nacional. 
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Um dos mapa de concorrentes utilizados foi em função das cores predominantes. 
Torna-se necessário perceber quais as cores maioritariamente utilizadas pelas 
empresas da fileira do azeite virgem extra. Com esta análise é facilmente perceptível 
que as cores mais evidentes são as tonalidades dos verdes e amarelos/dourados e 
as menos utilizadas, por não estarem associadas nem à cor do azeite, requinte ou às 
cores da oliveira são os vermelhos, roxos e azuis (figura 26). Para além das referidas, 
as cores neutras (figura 27), preto e branco, são utilizadas maioritariamente em 
todas as marcas como podemos visualizar nos dois mapas seguintes. 

Figura 26. Mapa de concorrentes cromático - espectro cromático. 

Figura 27. Mapa de concorrentes cromático - cores neutras. 
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7.1. CARACTERIZAÇÃO E PERSONALIDADE DA MARCA AZEITES DE 
MONTANHA

Associada somente a azeite virgem extra, a marca Azeites de Montanha cresceu dos 
declives da montanha, da altitude, em olival sustentável, aproveitando o melhor das 
cultivares tradicionais aliado às exigências contemporâneas inserida numa cultura 
do Azeite de alta qualidade.

Trata-se de uma marca da montanha, genuinamente portuguesa, sinónimo de 
qualidade, cultura, saúde e sabor para momentos únicos associados à sociedade 
contemporânea.

Os Azeites de Montanha têm sabor com saber.

De forma a caracterizar e definir melhor a personalidade da marca, elaborou-se um 
mapa de análise dos concorrentes mais completo (figura 28), obtendo-se resultados 
a níveis da semântica, sintática e pragmática. Para além destes, inserimos a zona 
demográfica de cada marca e sua região proveniente. Analisou-se também a nível 
packaging no que respeita à coerência do rótulo com a marca, do tipo e cor de 
garrafa utilizado, quando perceptível. 

Dos resultados da análise individual de cada marca definiram-se os arquétipos 
emocionais adequados à marca Azeites de Montanha, colocando-os em pirâmide, 
por ordem de importância como se pode ver na figura 29. Pretende-se que os 
Azeites de Montanha sejam representados pelos arquétipos equilíbrio estético da 
classe ego, raiz da classe instinto e cenas do quotidiano da classe razão. 

Figura 28. Mapa de análise de concorrentes.
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O equilíbrio estético representa a classe, a elegância, o reconhecimento de um bom 
azeite e o saborear das boas coisas da vida com prazer. A raiz representa o afeto, 
a ligação e simplicidade e a emoção do reencontro de saberes e sabores entre o 
produto e o consumidor. As cenas do quotidiano representam o esforço, o cuidado 
pessoal e o desenvolvimento de hábitos saudáveis na sua rotina.

Figura 29. Pirâmide dos arquétipos emocionais da marca Azeites de Montanha.

Para complementar a pesquisa analisada posicionaram-se as marcas concorrentes 
num gráfico (figura 30), dividido verticalmente entre o tradicional e contemporâneo 
e horizontalmente entre o emocional e o racional. O gráfico serve para perceber 
como as pessoas posicionam as marcas mentalmente. Todos os pormenores que são 
recolhidos através da marca gráfica e dos meios de comunicação, fazem com que a 
posicionem como mais emocional ou racional e mais tradicional ou contemporânea. 

Figura 30. Gráfico do posicionamento mental das marcas concorrentes.
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Este posicionamento mental das marcas ajuda a perceber onde posicionar a marca 
Azeites de Montanha. Pretende-se um lado mais emocional das pessoas, um sabor 
tradicional utilizando práticas de produção contemporânea. 

As principais conclusões dos concorrentes analisados na categoria do azeite virgem 
extra são:

- Cerca de 80% das marcas recorrem a cores como dourado, amarelos e verdes. No 
entanto, uma cor muito presente em quase todas as marcas é o preto;

- Os símbolos recorrem mais ao uso da azeitona, folha de oliveira, pingo de azeite e 
a própria oliveira utilizando a simplicidade como a complexidade na representação 
da forma e composição;

- Existem menos marcas que se referem como sendo um produto de montanha;

- Cerca de 20% dos concorrentes analisados são compostos apenas pelo logótipo.

7.2  CARACTERIZAÇÃO GRÁFICA DA MARCA AZEITES DE MONTANHA

Com a análise dos concorrentes, posicionamento e definição dos arquétipos 
caracterizou-se graficamente a marca Azeites de Montanha como um produto 
simples, geniunamente português e de alta qualidade. 

O resultado final (figura 31) é composto por vários componentes gráficos e 
simbólicos, começando pela representação simbólica e icónica das montanhas que 
são constituídas pelas letras A e M (Azeites e Montanha) como referência ao nome 
da marca (figura 32). Para além das montanhas temos a representação simbólica 
de uma azeitona, através da forma de uma elipse, que é interceptada pelo nome da 
marca e finalmente temos o nome da marca (Figura 33). 

A marca gráfica Azeites de Montanha é representada a dourado, cor que representa 
o produto, azeite, dando-lhe mais destaque e valor a um produto diferenciador, que 
é produzido em altitude.

A marca gráfica no seu todo transmite fluidez, dinamismo, classe e simplicidade 
através das suas linhas gráficas.

Figura 31. Marca Gráfica Azeites de Montanha.



59

Figura 32. Componentes gráficos e simbólicos da marca gráfica - montanhas.

Figura 33. Componentes gráficos e simbólicos da marca gráfica - azeitona e nome da marca.

7.3. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO DA MARCA AZEITES DE MONTANHA

A estratégia de comunicação (figura 34) é o modo como a marca comunica com 
o público para vender o seu produto. Esta deve ser coerente com os restantes 
elementos de comunicação sendo um alicerce importante para a empresa. O seu 
crescimento será visível e conseguirá destacar-se e ser  reconhecida junto do seu 
público-alvo.

Para que seja definida e coerente a comunicação de uma marca são desenvolvidos 
um Brand Book, manual de normas gráficas e kit de normas gráficas. 
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Figura 34. Estratégia de Comunicação da Marca Azeites de Montanha.
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7.3.1. BRAND BOOK 

O Brand Book é um documento destinado ao grande público e à imprensa, que tem 
como propósito caracterizar a marca, a sua personalidade e posicionamento estratégico 
através de imagens e explicando o significado/representação visual da Marca Gráfica.

Figura 35. Capa do Brand Book.

Figura 36. Capa e contracapa do Brand Book.
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Figura 37. Interior do Brand Book - Personalidade da Marca.

Figura 38. Interior do Brand Book - Conceito Tradição.
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Figura 39. Interior do Brand Book - Conceito.

Figura 40. Interior do Brand Book - Conceito Agricultura Sustentável.
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Figura 41. Interior do Brand Book - Conceito Saúde e Bem Estar.

Figura 42. Interior do Brand Book - Conceito Experiência e Sabor.
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7.3.2. MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS 

O Manual de Normas Gráficas é um documento que procura prever todas as situações 
possíveis (simbólicas e técnicas) na utilização da Marca Gráfica (símbolo/logótipo), 
de modo a garantir a coerência e eficácia da Identidade Visual da Marca em todos 
as aplicações e media. Trata-se de um instrumento de gestão de marca, útil na 
optimização da comunicação visual com públicos internos e externos, que contém 
informação sobre a missão, valores e personalidade da marca, normas e diretrizes 
de design para a utilização da Marca Gráfica e desenvolvimento e aplicação de 
suportes de comunicação visual impressa, digital, tridimensional e em ambiente de 
loja ou exposição: estacionário, rótulos, embalagens, website, applicações digitais, 
vídeos, publicidade, sinalética, frota automóvel, stands, edifícios, etc.

Deste modo, o Manual de Normas Gráficas inclui informação para sensibilizar 
colaboradores e parceiros sobre a importância da marca e dados técnicos sobre 
como usar corretamente a Marca Gráfica e desenvolver meios de comunicação que 
valorizem e assegurem integridade da Identidade Visual da marca.

Figura 43. Capa do Manual de Normas.
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Figura 45. Interior do Manual de Normas.

Figura 44. Interior do Manual de Normas.
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Figura 47. Interior do Manual de Normas.

Figura 46. Interior do Manual de Normas.
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Figura 49. Interior do Manual de Normas.

Figura 48. Interior do Manual de Normas.
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7.3.3. KIT DE NORMAS GRÁFICAS

O Kit de Normas Gráficas é um documento técnico com essencial para assegurar 
o bom uso da Marca Gráfica, destinado a designers, marketeers, Olivicultores, 
Lagareiros, Embaladores e empresas de Produção Gráfica. Apresenta e normaliza o 
uso dos elementos base de comunicação visual: símbolo, logótipo e suas variantes; 
Reduções máximas; Tipografia; Cores; Espaço de reserva; e proibições.

8. CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DA MARCA AZEITES DE 
MONTANHA

8.1.MARCA AZEITES DE MONTANHA

O projeto “Promoção e Valorização do Azeite de Montanha” é uma iniciativa 
estratégica desenvolvida com o objetivo de potencializar as capacidades das PME 
instaladas e valorizar economicamente um dos principais produtos do território 
das Beiras e Serra da Estrela: os “Azeites de Montanha”. O projeto é promovido 
pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco e o Instituto Politécnico da Guarda, 
tendo por parceiros não executores a Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da 
Estrela e o Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior.

Pretende-se promover a inovação e a diversificação da base económica, assente na 
transferência de conhecimento científico e tecnológico para as PME da fileira dos 
“Azeites de Montanha”, tornando-as capazes de competir em mercados mais exigentes 
e alargados, de criar valor e emprego, de fixar e atrair população, sem colocar em risco 
os seus recursos e tradições, mas antes transformando-os numa oportunidade para o 
desenvolvimento económico e social das Beiras e Serra da Estrela.

A qualidade e especificidade dos “Azeites de Montanha” apresenta uma forte lacuna 
de comunicação e divulgação, sendo atualmente um produto desconhecido e sem 
reconhecimento do público, estando dessa forma subaproveitada a potencialidade 
do mesmo. Pretende-se fomentar mecanismos inovadores de comunicação e 
divulgação que fortaleçam a identidade da marca, em primeira instância junto dos 
produtores e exponenciar posteriormente a marca nacional e internacionalmente.

8.2. FINALIDADE

A marca Azeites de Montanha tem como objetivo distinguir no mercado azeites 
destinados ao consumo humano, que são produzidos e transformados no território 
da Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela e que cumpram requisitos 
específicos, permitindo aos consumidores identificar de forma precisa a origem do 
azeite, a sua qualidade e benefícios.
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8.3. TITULARIDADE DA MARCA

A marca Azeites de Montanha é propriedade do Instituto Politécnico da Guarda, 
cuja titularidade está devidamente inscrita no Registo de Marcas do INPI – Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial.

A marca Azeites de Montanha só pode ser utilizada de forma acessória e não 
substitui em caso algum a marca principal ou outras insígnias ou marcas legalmente 
exigíveis.

Apenas podem utilizar a marca Azeites de Montanha  as pessoas singulares ou 
coletivas legalmente constituídas e às quais seja concedido contratualmente o 
direito de utilização da marca.

8.4. REQUISITOS DE ADESÃO

Podem requerer a utilização da marca Azeites de Montanha todos os produtores, 
empresas, ou entidades que satisfaçam os requisitos e critérios de adesão, sem 
prejuízo do cumprimento das demais disposições legais aplicáveis. A utilização da 
marca é concedida por um ano.

São critérios de adesão à marca:

> TERRITÓRIO: Azeites produzidos e/ou transformados em estabelecimentos/
unidades produtivas localizados em território da Comunidade Intermunicipal 
Beiras e Serra da Estrela;

> PRODUTO: Azeite virgem extra de categoria superior, obtido diretamente 
de azeitonas sãs, unicamente por processos mecânicos. Trata-se de um azeite 
virgem de baixa a muito baixa acidez (<0,4%), do ponto de vista sensorial 
com as características de frutado associadas às cultivares da Região; azeites 
irrepreensíveis, frutados e sem qualquer defeito sensorial;

> MODO PRODUÇÃO: Práticas de produção sustentáveis que consistem na 
aplicação das boas práticas agrícolas, na preservação dos ecossistemas e 
nos princípios associados aos modos de Produção Integrada e da Produção 
Biológica e a sua importância para a sustentabilidade da Agricultura;

> SABOR: As características organoléticas dos “Azeites de Montanha” são 
função das especificidades da localização geográfica e das propriedades das 
cultivares portuguesas utilizadas na Região;

> SAÚDE: Reconhecimento dos benefícios do consumo do azeite para a saúde 
e bem-estar pelo elevado teor de insaturados (sobretudo ómega 9), presença 
de vitamina E e polifenóis do azeite, capazes de cumprir as alegações de saúde 
respetivas;

> EMBALAGEM: Utilização de embalagens amigas do ambiente “eco-friendly”.

Os requerentes devem cumprir ainda os seguintes requisitos:

a) Estarem legalmente constituídos na forma de pessoas singulares ou coletivas;

b) Tenham sede e/ou unidade produtiva instalada nos Concelhos que integram a 
CIMBSE - Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela;
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Figura 50. Kit de Normas Gráficas - Desdobramento da marca gráfica.

Figura 51. Kit de Normas Gráficas - Cor e Redução máxima.

c) Cumpram as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade;

d) Produzam ou transformem azeite segundo as regras e exigências que legalmente 
lhes sejam aplicáveis;

e) Comprovem as condições exigidas pelos critérios de adesão à marca.

9. NORMAS GRÁFICAS DA MARCA AZEITES DE MONTANHA
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Figura 52. Kit de Normas Gráficas - Tipografia.

Figura 53. Kit de Normas Gráficas - Espaço de Reserva.
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Figura 54. Kit de Normas Gráficas - Proibições.

9.1. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO

Não há receitas ou fórmulas mágicas para conseguir uma marca de sucesso. E, 
como tudo o que é bom, uma marca requer esforço e acompanhamento constante.

A força de uma marca depende do investimento dos seus promotores, desde logo 
do quanto acreditam na marca e do modo como a valorizam e comunicam de modo 
empático com os seus públicos. 

A reputação da marca está intrinsecamente associada à qualidade do produto e 
serviço que representa, razão pela qual não se devem defraudar expetativas.

A comunicação da marca deve ser encarada enquanto fator estratégico e essencial 
à sustentabilidade do negócio. O design é o modo de dar forma à linguagem e 
expressar visualmente o tom e estilo de comunicação da marca, de modo a gerar 
empatia e fidelização dos públicos. 

A gestão de marca, especificamente da Identidade Visual da Marca, faz-se diariamente 
em pequenas e grandes tomadas de decisão, com a consciência que qualquer 
aplicação da Marca Gráfica pode ser o primeiro ponto de contacto com o público. 

A imagem de marca é uma experiência construída ao longo do tempo através 
de sensações, emoções, informações e significados obtidos por observações e 
vivências com o produto e serviço, em interação social e fazendo a comparação 
com o valor da oferta concorrente. 
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10. CONCLUSÕES DO MANUAL

Este manual foi desenvolvido no âmbito do projeto “Promoção e Valorização 
de Azeites de Montanha”, nomeadamente através das suas ações “Unidade 
demonstradora de marketing para os Azeites de Montanha” e “Estratégias 
sofisticadas de promoção, divulgação e posicionamento dos Azeites de Montanha”.

Estas ações implicaram o desenvolvimento e implementação de uma unidade 
tecnológica terá como base uma estratégia de marketing devidamente definida 
e contextualizada na realidade da área de negócio dos Azeites de Montanha e 
que deu origem a um simulador online de Marketing, ajustado especificamente 
aos “Azeites de Montanha”. Estas ações, definiram, assim, uma política de gestão, 
de produto e marca, que permitirá ao Azeite de Montanha um reconhecimento de 
qualidade singular regional com notoriedade nacional e internacional. 

Com a interligação entre as duas ações foi possível, ainda, fomentar mecanismos 
inovadores de comunicação e divulgação que fortalecem a identidade da marca, 
em primeira instância junto dos produtores e exponenciar posteriormente a marca 
nacional e internacionalmente. A definição de uma estratégia comum a todos os 
produtores e uma marca para o produto permitirá a coopetição (conciliando a 
cooperação e a competição) entre os agentes de forma a resolverem desafios 
comuns que só são possíveis de superar atuando de uma forma coletiva e 
concertada, permitindo economias de escala e alcance. 

Consideramos que este manual traduz, pois, o trabalho desenvolvido e a transferência 
do conhecimento útil prático e de valor para a realidade empresarial e territorial. 75
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