
76     Forbes Portugal

   GESTÃO 

Emotion para 
fora de Portugal
É um azeite português que se está a internacionalizar. 
O covid travou as intenções, mas a Olive Emotions 
fez-se resiliente pelas mãos da sua fundadora e já está 
a correr mundo. Isabel Faria conta-nos como foi.
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T
em 44 anos e largou uma carreira 
de sucesso numa grande empresa 
de nutrição animal, onde estava há 
15 anos, para se concentrar numa 
carreira mais tranquila, longe das 
salas de reuniões e das viagens a 

que estava habituada.  Formada em gestão. 
Isabel Faria apostou na criação da Dream 
Formula, empresa que a conduziu aquilo que 
verdadeiramente a motivou: a criação de um 
azeite português, reinventar um novo sabor 
e escalar o mercado internacional. Assim 
nasceu a Olive Emotion.

Um blend com varieda-
des de azeitona portuguesa 
do Alentejo virado para um 
nicho de mercado premium, 
nacional e além-fronteiras. 
Inicialmente, explica à Forbes, 
a marca começou a produzir 
dois mil litros no primeiro ano, 
e de forma faseada, lançou garrafas de 500 
ml e 250 ml. Quatro meses depois optou por 
apresentar a garrafa de 100 ml, uma emba-
lagem mais pequena, um formato portable 
para todas as ocasiões, inclusive para ser 
incluída em cabazes de oferta 

Depois desta fase, sustenta, alargou o por-
tefólio e introduziu os vinagres e respetivos 
galheteiros em cortiça. A sua venda começou 
a fazer sentido como forma de se abordar o 

Depois das 
Ilhas Maurícias, 
Angola e África 
do Sul são os 
mercados que 
se seguem

canal de hotelaria e restauração. Um ano mais 
tarde, as boxes. “Estamos a diversificar, fazer 
novas combinações para nos diferenciarmos 
dos concorrentes”.

A produção do vinagre, diz, é menor em 
relação ao azeite, mas dada a elevada procu-
ra, “queremos lançar mais dois ou três para 
completar o portefólio”, revela à Forbes.  Uma 
das estratégias implementada é a aposta em 
combinações pouco exploradas. Ou seja, a 
equipa tem estado a potenciar experiências 

Isabel Faria, 
CEO e fundador 

da OliveEmotion
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gastronómicas com chefs e a apostar em rotas de 
azeite com agentes de turismo nacional. Apesar 
de tudo, está sempre a questionar-se “se vamos 
conseguir ser inovadores ou simplesmente estamos 
a fazer o mesmo que outros com alguma diferen-
ciação que o consumidor nem perceba”. 

REINVENTAR O AZEITE 
“A capacidade de adaptar a novas circunstâncias de 
mercado com foco em prioridades bem definidas 
e resiliência para ultrapassar os desafios que se 
impõe atualmente”, é a máxima de gestão utilizada 
por Isabel Faria para escalar as várias etapas que a 
Olive Emotion precisa para conquistar o mercado 
nacional e internacional. 

Sendo Portugal um mercado maduro a nível de 
produção de azeite, Isabel reconhece que tem um 
desafio grande pela frente. 

E tudo começou em 2017, quando trocou uma 
carreira mais corporate por uma mais operativa. 
“Sempre fui uma pessoa com muitas iniciativas e 
muito dinâmica, por isso aproveitei o momento da 
alteração para começar o meu próprio negócio”, reve-
la-nos e acrescenta, “o azeite é o nosso ouro líquido, 
pois temos das melhores variedades de azeitona do 
mundo combinadas com terroirs que nos permitem 
ter excelentes azeites”, considera. 

Durante oito meses trabalhou nos bastidores até 
ao lançamento da OliveEmotion, que, continua, está a 
trabalhar com um lagar próprio com os seus próprios 
depósitos que servem apenas a marca e onde fazem 
todo o embalamento com as certificações necessárias 
para poder servir o mercado internacional. 

Com mais de dois anos no mercado, a Dream 
Formula já investiu cerca de 100 mil euros.    

CONSTRUIR UMA MARCA INTERNACIONAL 

Os desafios impostos pela internacionalização da marca determinaram 
uma aposta séria na plataforma digital. “Iniciámos com lojas online no ano 
passado e a apostar num marketplace para tentar chegar a outros países”.  
Primeiro, justifica, começaram numa base nacional no sentido de perceber 
se o conceito funcionava e, pouco a pouco, foram surgindo oportunidades 
a nível internacional, mais especificamente Europa e Estados Unidos. 
Atualmente têm estado a trabalhar em contratos pessoais com chefs 
brasileiros e introduziram-se em Macau. 
A nível de África, diz, já trabalham com as Ilhas Maurícias, seguindo-se 
Angola e África do Sul, o que já teria acontecido se não fosse a pandemia. 
“Temos aqui uma série de negócios que ainda não se concretizaram e 
que exigem tempo para se consolidar”, conclui.

A marca já disponibilizou 

10.000 
garrafas de azeite no mercado.


